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121 nnú

V*t puu; ’Vnai aan n’-Vy -pvi nanom nnKa'UKi ’unapV paai idd

.1976 — rVu/n nnya

kVw ,3K3 íVnKi pya nijna® aoin uaVa DoaaV Vnn aaon didid tk
tiy un m ,nnn D’yun n^'Vy laamu; uViy mV^npa nyaaK nnyinV n anKi

kVi íaann kV bbyu nVK Vyi aaoa nanniy uniV^np na bv amaVi amV nn
anyun

u nump naKVnV mtuV nuVnn prPKn nVnin nVap nniy aaon naV

p ,DU7íi U7iT>p bv íaau/n ípimu/ anyauy pnnuy un’p1 bv amn t|iD’K bw

nna ínyai D^n ippwu; uVw nmnin mV’npn bv amn tpo^K bv uVmn
.D’kVd DHirP D’TI

myinV .kid^k ,nmn nu; paar aao nKyma u’VnV ai nu/mum naunn

.my pw laarm nnunnu; mV’npn dk

naKVnn .naKVna uVnnn nu/iapi nam bw nvmn “pnm arnnm iV’naa

dkh ,nrpn u’uy anV nanyu; nVKun .Dna anv my D^waom naa nrpn

nayu; maan Dnu/n dkh ,aaon nKrinV amn pmon KiynV dto pny Vau

]ta aaon dk K’ymV p’aoi dkíu ,a3on a^ua nna^ aaa ,nnaiyV mai kV

.ano

my uaan poy it naKVna .nKwa iddjuj un’p’ mnu; rpono upoy nVmn
amnn nana mV^Va d’’ nvv Kin .nuianKn Duwn u;nna aVaini (u/man)

mnau/nn rnaVin namaa m poy aVaini ny uaan .wai nmom nnnnn ~pn

.aaon Vu; numn pVna nivainn ,nKi»n naVn nnKa*uKia

aaioaVK n^Vy nu/yi ,nwra idoiu; uipnw'iKi nVvtp na mnu/ rpo’K

nmaya nxa aaioaVK ,piaKn nVnina uipnw pyi mnu7 ,V*t lypaa OpVy)

.vVm numa aau; aiwo m pyam unt Va dk na ypu/m D^n Vyan it nu/np

."ina nar vn nVny na dk mxaV nat kV aaioaVK ,aV paKaV

niaimy nmu/an nu/mw nnKanwVa nVmp na bv D^aoin mnu/V moan
nVmp na bv D’aoin mniyV o’Dan iV’ki ,nnrua ymana niyn uaan n^Vy
VKunyi paa nan DpV oViu) VKau/’ n^Vy uamu; mö’ínn im’w mu^um

.dVidV na aiy -

* .aiau/KD aVami (un)

V^ya ]DiKa lanniynu; ^laa innn nnn naaan Vy iKia1 panK panK

ma’iyV nanyn nayi nwaV onn r\K n^nym nnyym piaKn naKVna

.maan nuyiaiyn

n’-Vy ainKa Doaiau; pu;Kan aaon nK n^Vu/nV .kid’k ,kd ni aao

D^nan n^maoinV nnyim umV’np naV du/i a1 nnVi V"t puiy ’Vnai aan

.aiy rn^Kiy .nmanm D^VaVan

aaa ,Kaum Vmn poKn tkd mu/ D’u/nnn nVynV nay .nnp1 Dnan
nnyu/ nnan n^u/pn t^an unVia’ au’na íru/y uk .naKVnn hk u’Vy mypnu;



VaK .nmnan bv nprnai nnaan myna D^ia^ íVn kV ’a nmpn uk .naana

k prmn nana anK Van nmVo u/Kan cpwpnn uk nain p táv “mrp dk
.pVT’K ik unaay nVv>

KawV aV aapn mm nt aao •«ai Vvn a^avaV nnpya nainV Knn nK
vi’on Vm uVapu; nrryn Vy ,nVru m^yaVi ’Vir om aann urnaK bv maan
.HK^inn niVyn 50% bv aimao ,nt aao nKYinV prwV munnu; anan ’aoan

.aaon nKym nawaKnn nirri kV nnaty kViV’k

.n aan b\u íaaa) párnán omap nnnu; aaV na au/''' nana

nVmpV aaa wnwnn (rpjio'UKi Vu; naa ,V"yT oiKap ]nan panK
m p ina .aaon nKannV rpaoan nmann Vy Young israel of Hillcrest inc. N.Y.

.rpaoan nnman bv a'mra (wn pai) nu/n mpan an p->Vp unanV naaa

WKan aaon hk •u’nrnu? Dnpm pvwn nanV nmnV ,pina Drnaw "ük pK
.maca nman iVynw paaKn nanV naaa m kwo .nya anVttn

1996 ’ip—rawn pvo .nraK’Vn

(y»aapunia) papa laar

nany myi
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iViNa-'Jiío nP>np
íl^ílpíl ílllfiílíl

nna kPk PPa vbw pn” .Dvn nsnP px ni naa

-|K ,noxa-'sxs nas n”m /n”nn pmna nnaa

maaoiw D’aon nnaair/ nnu/axn nx PiPwP px

iovy*i movymoi (Bérchez) tana ,uipnw nrv’vn

.iPNanvyPa *iaaa ommn omavyin myon dn

oipo mn ,noN3-'SN3p anp invna ,ni idd

nsvap'vynp wony Nin .iP *ryvvy mpanP omno
psa ,ooivy onmo *pi*P no*y *vya np>aP

noioPvy oyoo wmnvy moa ,ni*vaoi nvsp

omPyvy ,mya onpaon ommP mn nra .myn

ymn Paa pvy .nonn nypvy onoa nniN anyp

.nnN nP>P ns>P *jn *vya *pPP ommn ivymn nP

vysiyp na* mn nm> imaa pPnP vynvy mm
o’oimy o>npao .Papai >n*ian moP si non

.nmisn ynva Py npam onnvo
omm Pvy mapy on*o ,*ia*r Pvy moNP
ovo miyna .noNa-'SNJp ’nvypa mm omvypn
nnpvy ’paons óin ovya mm id 1664 óva 23

naiP o>Py .’noNa-'SNS nnaoo painvy nvyinsa

p*i pioND ,pninvy nnaon pinP oip piNnnvy

os monvys in .(1693) po mNP nsvy o’vyíPvya

mvyy o’nvy o»n*T ,1705 ooisiNa 20 ovo miyn
nN*nn nNi miyna .pinn np’pn mNP nsvy

oovy) omm mnvyp vyvsNpsio myn noioPvyp

poo oy ppiap odtt3 ,mya om*yn Ciais nP

oson .

4 msN3"'3NS Pvy nnaoa inpovy nvyins Pvy

vyima pn in ,m3N3**'3N3 nnaoa mipo nvyinsn

ivyan ppiap nvyinsn jin iPmnvy ommnvy inn
nvyinsn jin nopp vn o’Pia’ on .nnaoa nniN

^N\y maiyn .mn *p pNvy ,nN*oi vvyann pwa
oovya niNö pw Pa msNa-'iNsa *msnn nP mm
nomnon ,1725 ’Pva 26 ovo miynn myn
nPNvyp .nsvy nnwa nnssina ommn npaoP

mvoPvy ia>\yn ppaon >any oyoo a>ya nPNvyivy

paatmy mo"\y ,myo\yonni mn nawn a>yn

na pn nny si n>ya omn> ns nP y>so >vyvNn

15 óva myn nvioPvy ia>\yn *pp nona .

5 ”omn>
,>ünN Pa apoo Pvy nisonna oyan os ,1746 óva

nPP *jooo Pvy yvspo .‘noNa'SNsa omn> pNvy

(1900—1664) niPPNan naiprin

o>nn>P nai isnüo nP iNa ay noNsvy no Paa

pnaa inaiiNvy o>svyn jiino Paa .mma-'SNsa

Pvy onai nPy nPi PNny> ovy nais nP ompn
ovin’ írnsnn nP ymn Paa ,pNi .omm
Pvy inoNp .maiiN oovy prn Paa noNa-'SNia

non ano nnvy ,PPa n’ono iám pn ,*ia*T

myn N’*inP)
1 noNiiP>t»N*io ny Paa rivy

ny 31*131 (Gyulafehérvár, Álba Júlia) S*1iaoP*1Np

pnvy ,(nnssin si) noNiiP>osN*io ny .missin

,»nvvyan ony"a nvmaPo nvsPvvnaP iái Pnsn

i*isp ,nam n>oisioiNi >o*y pvaPvy pp poynvy

oois*mn nyavyna ,o>nn> >saa p>mnP*T jin

.nmm nnnn oao ivyvynvy ,ono>oP o>»yi*pon

>nPa mn*a mom o>pnP io>aon onyn ni*yio

.p’rnnPa Py paannP o»ivyyn o>*nm >saa mmay
,vnvy naNPon >Pyai o>somn Pvy nnPon aaPo

o’onn >o> >N*ioa Pnn ,ao>n ooshno ,*noNa

<p?v pw>n n>SNa-'SN3p n>n ,vyann ppyP tyi

pinn Nin NPn ,*vya o>*tim Pvy oniavy>nn ysovy

omm Py noiNn ,1693 nsvyo >snN*Pan >maPon
ni pin .ani nnao nma — nnao nya avy>nnP

naPoon ama nnaon ny Paai nmapa ^am
.Psnnom omn’P nmn nP nnssinmooiNn
,onyP nayo os mn lapin ni pin ,p Py ni>

m>oa novys Nin ,o»ioo pnno Pvy ov*TN*ia

>aya iP>ni mo»ioo onya mopn Pvy mnvyo

nnaan na>aon >asP ntapnn ,ni*inN nnao
naaa os a*on n>n ma .notap nina nmn
iPNa'ivyPa *iaan ,nosnP .miNa-'SNi Pvy na>aon

iPnn ,*l’yp *j10t?n ,(Felsöfalu-Satul Nou de Sus)

moa nonP vyi 2 1800 nsvya ommn >oivyn

mnaP Pnn naaa mmn awnu; jinoo Pu; nan

.i8'n nxon yyoxa mm ,pP mip nsvy n’iyon

iavy ,Tmn naan pina nn kP iPxanvyPa naan

mn’ tann- ]’ya nnnnn vau/ kPk .nmn’ rnisnn

Pnn ni naaa nxmn Paai nanon naaP myt

naa Pao pxwn mmua ,nn’P ,nmn’n nwn
Piy mmn "P’Ps"n jnnu/n pnm ni’xP iy .na’aon



nanom maNa-'aio nbnpb aybj 18

mapoinn >aaab aPNa nbpo aim ibbn onyn
nnai .o»nb’npn o»nn mnnanni ina maimn
ipa ,n’3N3''3N3b nna* maipn ,w>o a>ya Nia>N

.ooman bao mbN anva naiapn N>ni ,oyoa ap>

pmoaNO bp tinón a>y oopn ba nmnp ,P3>o

naNPi ü3>p .no>on ani mai >npo ,nbia

,nnPNan obiyn nonbo anNb 03 tinón a>y

,o>3Pb PiaNONaNO tinó pbnm mniNinnap

mpNaiboiamn np’baiaab aaym oiann ipbnpa

.nooia naboo bp npbna bai >oiaan pbnn ib>Ni

npnuon bia3*a>ya nosy nNiio p3>pp maob
>baba piy nb wo^iy ,o>>3iayn onaan maaoo
ipbnb tinón a>y popb na>pon N’n pbnioi

.nooian PiaNONaNO i3»na ,tinón bp >onan

monbo >np i>a nnbiaso m*i> P3>o oioni

n»PibaiNn niiPNai PNaa — nm>pibaiN .obiyn

»ppo ibap onNPin .nnnai nabn — maim
.minin 031 mbaba m>nao ibabann o>an noina

>ioinn iiobpn n>ayn mipn obiyn nonbo anNb

n>yb biain by maipn oi>po tinón nn>a jin

it n>y nmn Nb obiyop >a by ^n ,miN3''3N3

lanm n>yn oy an>p pioa .PiaNONaNO oinna

tNO vnvy ,o>apn o>nop PiaNONaNO tinob

,’nNOONP tinoa oapoi

nnipon >ab .nob p>ny üi’pa mmn aip>n

'n nipa o>aim bp oaiP” nb’nn nbaipon

(1648/9) ü"n— n»n mnni anNb .pyb (1640)

bvy o>oya .mnnin >o>bao omm ombN iapn

,T>yn >apim nniübpn iminp o>an o>bipao

anNb nip nNoa .n>ya mmn aip>n nnann Nb

49 NbN oppa npai Nb ,1746 nipa ,oaip» nb>nn

ann .aNO moN Nia’N nmn mnnannn .omm
nbmpn .(1759) o”>pn nipa inab bnn iiPNnn

nipai 1848/9 mNb pa nmNn mai< n>nn>n

obiyn nonbo oma .poj 2500-d n3uo aaa 1869

3i»Pibawo 50%'b aiap onin’n n>n nnwhnn
,aioND ,nbn obiyn monbo >n\y i>a .a>yn

nnjo nown obiyn nonbo >(naai ,jnono npto

bbao 40%'O nino a>ya 3i’*nn>n n^oibaiNn

.

,0 n»pibaiNn

i>n ,n>3Ka*OK3 bvy naayoa pnopno a>ya

.omn> omno bvy mpoia >nba maiin na

n>y>bio lynnvy ,o>nvyNan omn>n omnon ovy

.a>ya o>yn>n ooivyNan ommn on ,1698 mvya

Nbvy ,iaba o>aaia o>ain> onati ib’Ki indo

liobvyn bvy i’iyn on>n bvya a>ya vyaivy ia>n

o>ain> onaiy 18'n n^on «)ip ay .orvyn

oovyn va .na onNvyj oí>n *jn T>yn nN omia

o>*nn> pa Nbvy ,aanoo (*yayb 1705 mvyo) i>aNn

o>ain> ,ooi>"P nbvy ^opon 10 .na>tm bbaa i>n

tNO antn maaoa bia'npm onb i>n o>aam in

óiba ,nbNvyin nbNPb nawn n>a>a i>n .

7 "Dbiyoi

bia*np>aa ibbn o>oiNbb i>n antn maaoa pa

mna manó ip>an onap ,maaon baa Novy in

niyi nwini ina ,moni>o

naip n>3Na
_
'3N3 a>ynp pap y>N oipo bao

.nobnioi n>ooan nai^a o>ain> oaa n>mnba nN
maiopn onyn yaaNa a^on nN aippb >iNan p
n3iian .aayo*oiaai aayo ,iiano noNa-oNib

(Nagykároly, nbiapi aNouNP ,iiano pi>p o>ayb

(Nagyvárad, Oradea) V>aaN11Pia>1 aayoo Cáréi)

aoiba ,nnato 03 maip oyp i>n .aayo-oiaao

bp n>ay ba pp ,n>3Niib’p)Nao ma>pib

map>nn oaa aspo by mai3P i>n n>3Niib>piNap

o>ain> oioN iaai3nn bnin anaon baa ,n>am>

o>atiao o>ain> nbN vn tn ,naiaN naipn tNO

aaboi .o>b>*N bp mtinNi o»aaa o>aiP>a

bPion-*pp3n apio n>n nap ,3aiapbaNp a>yn

niNO o>am> iaai3nn nap ,o>oiobpn o>aaponi

>ain> bp "bbian aa"n bp lapio mn nai oopa
(aapoa o>pibpa) o>ayn baa >an ,n>3Niib>P3Nao

o>Pibpn nopb ay nnN >ain> aaisnn Nb

nymán namn ibN oopa .I9*n nNon bp

>bya ,o>aaia o>am> ipain o>ay noaai n^poa
nmobpp ,o>a>py omn> noai o’paai mympo
o’ani’o o>an>n >ab ap>nnb ,apn onb 103 onyn
aaom nninnn naanon yibpa anNb pa .o»yaNi

baa omn> na>p> namn 1848/49 bp onooiNa
liobpn .‘nyaan ba Nbb n>3Niib>P3Nao >ay

nninn >aba npoy ny* noa opi >aopiNn

bip>a mn nbN onyso anN .aaon poib naiina

onyn bab npoynp ,o>ipn niNO na n>3b>nnan

o>ayn nN aiiob matn nN m>pann nvmabon
nnyyioi a>ynp o>oiNbi maip> oaai o>ain> oaa

it mát nboiapo .p>omna oniNab mán Nb

,a>yn bN aaan p nuNio mooa na>3n nbnn

,o>aayn bab naiao nbym nN>an aaa bp laioap

ibiaa piap ,onyn pp .anNa omm'Nbi omm
n>PN nn>n mbaban pinnanni pnop by iNap

anoon naaini Piy’na ibnm anaob ins> ,aNO

aün ,Nia>N nNai .iayip> Nb o>ao>oa naNboni

o>ayn yaaNa nb’np »ni >ain>n aip>n imám
.b'on noNa*'3N3b maiopn

>Naa P3>p >Na Nb ,i3»iyo aobn aaa

>Na Nbi nbiap ’Naa aNooNP >Na Nb aNOPNP

p nnN bab ,i»aaNiiPia3 >Naa ibbn onyn Pibp
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noNn nbnn7b>Ni )ndo .mwNDn obiyn nnnbo

Nb nvynnni Dnoon »n .oipon mm ddood

o»nNQ odnp <)NDjn nm mnvy >dd innonn

nmip nn>n 7Db np’yn oDiin .pb onp mvy

pmiNiioni D>yn 011 nooinn dndono D>yb

iojj ,nbmn nmmn nnb’np by ,Dnv npimn
.

12nbnp nb>npD

pya nmmn nb>npn bvy rmiinnn

nbDipon nmoon >Db .bsnyn noib v>r-iNiioini

nonvyj D’ynvy vívd .íi'n nNm idd omm ni vn

nniyn nn inanvyj Nb ,o>Dmnn mD 1474 rovn

(1692) onmnn nonn nnNb .7D by nmyon
nm .ovr>N na-iN omm mbN yonb ibnn

omm nin imiNiioni ,JinnN onyb

nNDn ysoN iyi 17-n dkqd 7100 .noinno

bDvyD ,o>yDn nyiiNb npbino D’yn nmn 19-n

.mbNomno D3>nio vm nivynD noiy onn nnN

pob noiobvyD ommn ipDNJ onDDD nvyibvyD

.oyiQ mn oddoi dpd nnvy>nn nm
rovyn nbnn doo nmm nuvyoinb mmynvyo

ovyn dn bD>pvy ,n>yn bvy >ynnn ddddd ,1740

m .DüDon mnnn noibD
,
(Váralja) mbNDNii

>ndu iiobvy nnn mnvy ,om Dm vynjo mn
un jdinj owd ndü v*P ,njnon ipoo .nooiN

,nibiiyn dm ompnnvy van odn ,(Georg Roth)

mm bvy opbn roo vnvy o>niD>pm mbovynn

omnn nN o>pnb ommb nvynn ,ooonn DNvy

nmnöD nnonm m yDin nm )ndd .mnon *nb

vynjQD munn mwNnn imvyD idd .no'mo

nnv o>bm onoom omm ,o»ynN oodod ,m

nnNb .onnNn n>yn >pbn nvyibvy bDD nvyNO

NbOD3 ,pND yDp 0>0D JTODb ivymn ommvy
nvyyob opin m ynn .omm vindd m novy

nnnom 7b>Ni )ndq .o>Tin> mn ynnon nnn
nb>npn rm>m bNnvyn oki D>yb v>nNiio ,n3

1941 b\y DpDOD .nMNIlb’OÍNDÜD DTIVD flbniH

opbni ,D’Din> niDDD >n\yD nbynb dd

.

13 25%'Db y>>n n>bbDn h»dPdind

Vn n>yb o>)i\yN*in dhid’d iy>in ’no>N

,nMnb >bw nma .-pb nvypD didd ddd m>d>d

mbD>nn mpn nbnn ,dnqüno T>yb nömvy
in o>\yib\yn nMvy 71UD ”>rin> 7N” b\y nvomnn
by\y ,dni3 .19'n nNnn b\y o>yDDNn nuvy nb’nn

niD\y>nn bvy tiddid noyvy dPdidqd D>pivynn 7N

bDD 7pira n>nvy pbbDn pivynn p>yD nmn>
/'n’niDbo n>vyon D’y” bvy ToyoD iDDinvy o>Dyn

nyD n>3Niib’P3NDVD >~iy bD bvy oinyo n>n mi
pi) n>3ND'ON3 D>yb mvoD pwim DIDnbl

;
N>nn

m3Na-'AK3 nbinp

.D>yD Dvy»nnb mm 7N nvy-nn Nb 1830—1790

bnn .om Nbb nbyoin n’niDban n>3b>ii>DDn

,o>vypiDO yiüpn >byD d>did> o’vyDio 1835 rovyD

,o>3yvy ,D>iyDiD pninDD >ddiji ,o>£nis vjD

pyiN pind dpd Dvyimnb piyi nmy nmo
ni3yo Nbb ovyimi nnvyoN bvy d’ojio ovn bi<D

.1842 >3Db DP13 D>yD 1WNDD yiDpD V^OH .JlliyOl

nnno) 1848/49 bvy miinn rion >id>*t DnNb

D>Dn 1852 rovyD .myion Nbb miin>n mDvy>nnn

.n>nvyD nb>np didd D>yn mn>D >ipan
,1843 rovyD ddd Min>D un bnn iwnid ddd

,
71)30 1DDD NbN ,T>yD DDIMinb DVymO 13>N 7N

128 T>yD íovyiD 1850 JiivyD .liiiin TiiMin uvy

ib>Ni n»oibDiNn bbDo inN nnNO mno ,omn>

dnoono >nn> o>iio mMvyn obiyn nonbo ^iddd

.“moibDIND bvy 25%'D ,13,000'D

n>Din’D nb>npn mou nbnp ddidod dpd

,
oipon mvtn mD noit> mm 1720 rovyD

niDNVy
,
(Károly Sándor) ’blDNp D1D3NVy 7ND3H

mnvy ,7nd3d .1335 rovyD myn jin no> vtiidn

vnvyi ,m-)MinD dtivd o>onoon nbi^Nn od
nooiN ’oind nnn bin>3D niDna nviDi ib

min ’onino n^m (Kuruc-járás ,o>i<nipn yoo)

.onooiNn oy (1711 dnovdno odoh) Dibvyn

>nnvy ,myn noiobvy bvy ondid vby mn Nb

min DnNb m>yD nybDn o>bvyn n>n Nin

nN DDvyb ínyi tin )ro omyoiNn oy oibvyn

>ainn bDD o>vynn oPyoa dp Nini *i>yn düo

nniDyb o^noia ,o>DNiivy N>Dn 73 ovyb .o»nn

moo) onbvy ,o>D3)im naipno niNbpni naiN
,o>mn> N>Dn dj Nin .nmyin m’vyynni nDNbon

»n jin on’vy >dd ,mnovyD 12 )ivyN*in DbvyD

m>Dn my ,judoid mya iNDin o>mn>n .moon
>jinD D’Dbno ib vn nDvy ,ind nnjiin bvy

.inND onjjini onooiN ,D»n*iNn noiobvyn

.n>ji’bji n>DN*0D ,’aipo nüiod vn ommn
moo nDvy pnion bDD m>n>n n>yn N>n nbnp
vyNiQ noDUiDi nnion mm nmmn nb>npn

d’dd nrt>nvy ,omm bvy niDvy>nn nb nanp Nbi

)>d .y»iy voboi o>Dvyin djj o>pdndd nuba
nvyyo ’vyjNi nap PyD vn D>JivyNnn o>Din>n

7in .dd nvyiy nvyynni dd b>n wyvy ,)iDvyD >didd

riDDiyo mm nbnp mm idddj mvy onvyy

mnDvyo 66 nbnpD vn ddd 1740 rovyDi niNnvyn

D>yDvy nyvyD ,1825 rovyD .onin> bvy (vyoj 250
_
d)

bJD'no>DD mno Nb v^v dndono nDioon

1800'b Dnp nbnp nb>np nmo ddd ,o>Din>b

om ny Diiynni 7bn D>yn mm ddod .vyoj



na’aom noKa-'axa nP^npP aypj 20

pn apa aooo omn> >\y omavymn .aivyya

Pvy nmmn kPP nKam Paa naay anp pai

vn niaaPn pvy .aavyoa nvPo n>n kPi vyoo

omn>n .nrrnK oovy ni ,ni maoP ooaio aaa

omKon p pioa wa apP nnivy omvyKan

o>aaa niavyya laavaunvy omn> Pw ooop'KPn

owna ^nin 1850 ravya aaa .oPpk Pvy nmnKi
aanoo .

u noKa-'iK3a omn> Pvy nrvoani nn>Pn

aooo naam n^noi raw ay ravy -pnvy kiívk

n»tnPaiKn nyim ownb •pmnvy ,apn mm
Pvy Pp>av?Kon own ysann 1850 ay .nmmn
YnoKP'aK’iKO naioon na>pa noKa-'iKi mm
,nniO'Oinao (Magyarlápos, Tárgul Lapusueúi)

nNon mvyKao pmi mm aivy> o»p mn navy

mm oivyna pn* mnvy ,aaan o*y .

18 l8'n

o»p mn aaavy ,maio 1850 oaP miKa-'iKi

vaoo >a dk ,1848 ooP invypa mm aivy> na

ommi niPainn Pa ntnnvya .imKo ioPyi iPan

kP ommn iPpm ,apn mnPa Py poannP iPnn

iko o’ö”p vn kP aaa ,aioKavy ,nvpm niPaioa

kP onaan yavao pvy ,nvtvo niPaioa kPk ,1849

nKai on .Pano aaooa kPk nipn nrva apa vn

a’avynP omai vn nvvan nman >Pya Pa KPvy

*jpn miKamíoa ommn aotao .ommP ma>a

nvvppn avyia >oP pnnan aspa *jk ,oíok nPyi

aopD yon aPvy nr>K3 nyaP pK ovn .apn Pvy

>KaiiP aiap ,yiap poo >aaP miKa-'iKi mm
,nvoaon niann anKa ,apa mpnn oyo hdw
oPik .aia>m nP>anP omm Pvy ppoo poo
nPnnP ,ova o»oyo nPpnP yiap poo >aa

oaooo p>oon kP ,maayi nnio nP>onPi manvy

nvnao ok ^k >anvy .ommn apn >avym Pvy

>y>Ka navyyo npyop apa naunn aaa n>aooo

vn ono pp kP ppnw aiatP >wan p ,aK
_
>na

Pyi nPaPan Pyi n’non Py ov*ov naaoa o>aiao

,ov Paa kPi nnovyon >3a pp pin onP nKan

.aia>3ia nPpnP o>j>di vn ,ova o»oyo p\y Paoi

n>inP >Pik amo — onyioai nmavya oPik

n>\DKaa aaa v>3Da nvKa'OKi >mm iPPonn —
,oPpdi iko omn> P\y oaaaa .apa omavsvnn

,opnai ninawa am>a ,oinPw Py o>am> ina>K

nKon yuoK — nm naipn nm .o>naiK ik naiK

iy>>nvy o>am> Pvy na’in Pia nvPKnn — I9
_n

nnaoa iaai\y ,n>n>Pio appa ,n>3KiiP>D3KaoP

,nPK o>naiK .oPia <iaP nvo iKüovy ay nvaon

>yavi o>oan >a>oPn oi on>3>a vnvy pao v^vy

nK vapin ,PPo >o>yioi o>3\yaa ^k KD\yi aao

laaimn aaavy o>oyion o>am>n Pvy navyn pPivy

nspoa ^aiani — maao ap nnvna (n>3Ka-wPo

,apP o>am> no>ia Py apn >coaa iP>onvy aio>Kn

.o>3\ya niKö nam> naapna vPy iaa\y\y aio>K

Ka niPainn niaoiannP pi^a apn maK Py ^nPn

nPaPam anoon »n nK»nna pi^n .omva ’3\yo

;
n’üK nn>n maapnnm noP omiaa vnvy ,apa

ono ,nnoa o>aaa mavyya o>am> iavy> ,*ja>KDi

Piaa na>Pn Pvy nnvaa ,n>3Ka*'iK3p aKO o>aioo

o»aaan oniKDa iavy>vy o>am> .óva ia naini

vpi onPiaao nK iypn ,na vano ,apa iap>a

^ki na anP ivyam kP >a ok ,niaint?i o>aano

va >a»oi <iian yio kid>k n>n .na pPP kP

a»ounPD ipoa o>amm .omn> pap apn >avym

,no>K nP>oo n>nuPao moaa a>yn >avym >vya

pin >aunn oPiynvy ,oa niPPyi nym niaiKvy

m niaaPa mvavy up ,o>K3p na >3na >a>a pa
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pyia 03 mno ,nn33ina ooann Pimo Kin ik

13>K*1 n330 >23 ,inn2!? 10’3On D>331 IliyiO>

p>o3K noK n .33K3*o pnym pK3n !?o inaiono

n’3K30 3*3n TIK pHÜO Kin 03 D30K 3»1331>

>o!?nn Kin pK ik ,oPyn oon mobnn oy mm
tik noiy )oyn ok poyn po ,oyn bo mm
pnyi *nm it>k k!? ik oPm !?y mPy b'v ntnyan

nPiP pnno p>Di” .nnn oan nm npm nb

Kin!? Hinnél .ooinnKa omao n>yo tö loya

mn Pim loy io>ao>o ny o>ya nop ninnbi

ny nmyi >Pn nanno noPa .

7 "p mnin!? 3ai> ik
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búr íKm mK 1

? mo mro oiVoa mnai kvio

.noKa 1

? pnnn mn
.ni3Ka''3Km n’unu; nan pnnn min’ my n
mnaV .mnK n^Kon n’KyKV noa nmir’ itk pK

pooo non 'i uai nin nm ina ,Dnn nno
.n’nViy-nmm ikvo ni nnKa-'3K3a m ,pmin

ímK mpn nK k^’o nb pimn pono non n
Dán T’n'jn ntoia n’no ’a bv f|K nmn nnaaa

nnoy poy Kin .k^uvk nniK 1

? nm i^k Knoi

(hittantanár) nnn’1

? min n’n Kin .nmina doo
ma niia Kin mya mon. ’na t>aa bKiw»

>na >aiot» Í7aipn nKin n>no /moano” in>n!3n

vrmo m bv *n> p!?n npi .o»3ia>nn mon
nniiina omnn *jma ,”i»oo'' yaia oam
íyio nbKoa miioboa ontn Kin .odok nona

nniK poyno no .n’3Ka'»3K3Í7 oniomn omn’n
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nn’na t»>ya n>n Kim n>3Ka-»3K3a mo nniKa
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o’omn o>Kyoon nKoi i>30>o dk ,t»yan m>oo
Jiooi3 ny>*p

;
n3i3yn mnn^ ima >na!?nn p>n!?

n>3Ka-'3K3a KO>np nnanno ,11 naiono nbiyn

o>Kn .ntnyo mm b>yai )3niKO noio naa nn>n

no>03 l?o ayoa Kinoa o»oi> aao oio>oa nbno
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nmyp nnPuni .nanaPi naioP Pan ivPy nan
.Ni ringni ni ny>pin ’n nin

ypypp nam ipái »ino niNPaP mm
noa >aP NnmiN ’ywyp *jay [ypynpnP=]

...nnPNPP aman >biw3 iniNi >Nian

vninyn ,naio anan Pp vpimn d>nd ind

pyo inomnai .unn nPynp oamyp vsmmi
: dddn Pp nnnN 0P0 nnman

nanaa onin imin [nan dd NPn] von
,

9 nDDN

n”Na n> dvd ,pa nnNP o>pnn nyapa

amNn imnP naio anan a>po ,(1871) N'Pnn

nan Pn onmnP inppa nN NPaai miNa-'iNia

miN pp pirvND n dn ,manna pn>np nmnn
a’pnP mo invna ,noan in aaP yan pnn
ama 01 mmn oPaio ovnp inn maPn nana

: o>mnapa nanN nan mn m

nmn mini Paian mm nmPn vdd vnnP

n"PD v^pn ..inoanP namp >n

mn> P'oo pmn apy> omiN nna
npaN mn nPi inn omp vau mPap -pma
nan ppaa Pd >d ,mNa *jppiaa niNPaP P
.inn niaPna ínya nan ppaP ívva nhv >n

iNiPaa *jpai »ind nwPaP mNa nny mm
...mann nau

NmniNn NPiaPai m>yn NnorNPppn nnNP

: niNan oPoa naiv áron onin

aniN] n"pn i"niN *pan Tón pnam rnypin

nana nanaa onin [*jmin oiPp pnn ipdj

.

10 .nan nanNi

pya pPnoi v rawn nama nnNP mpo mna
.(1872) a”Pnn napa w óva ,ny »nP naio anD”

nyopo ,niaipnn >npa nyuion "v*P” nPon

py tana my vmoi mpy p>n mninn ninaoa

omaN n n>n ovdni .vpPpo mn Py 011 imy
nP’npa omPian omman nnN pmn apy>

ay ,man ov\y nb’npn vyNaa Dayi naNa-oNi

.mwNin oPiyn nanPaP pap hn*vd pm’oab
nN r>y^n nvNi'ONu mb’ya nv\y o>\y>ana

Dapo .jvd>nid moDD mwwP oini nP’npn

ly im D’vyNia nn\yy naaa Pás ntvnpn nan
nN^aian mnnannn Ina .\yai ^Na nbyat? >idP

>aa ,ynaa ppn \ya>n apy> omiN >~ö t> n>n

.o>Nan o>p*ian mNa dnu> iiy\y

ayian Pina naiv na>\ya noai .Pndw> >vnpa

imnN nap iP mai nap .(?1924) rn”a*in judip

>an n aan ,NDNn PniN naapa ,”nin mnn”
.‘pimn rmn>

>an n pap n>naPnn npPnon tin main
p>ya o>aDnn >a>aPna inN Tiiiin min>
naa a>ya vn o»uavy ,nNu .mim v>a>a pmy
anN .jini mmyNi naipna o>aan >a>oPn noai

avy»nn .vya’n >Pn apy> omaN n n>n ono
N\yi\y *inNp ,piyp (1867) voan mwa nvNa''iíoa

n iiNin P\y Ji’\yp\yn ina pavn ma nN n\yNp

maana in na dn naip pova Pniop omaN
nnmn Pvy o>Pmn vvnioa ,'naio anD” Pyai

n\yy vy-i>n apy> omaN n .nnmna nmnn
i\yND .ouy aniPi o>vaa iPapa ,*i>ya a*i P>n

nPDPan »n iPuPiu *vyp omwNin omn>n iy>in

»na m>aD navn nPnm my nPaPa maom
yt> \yi>n apy> omaN n .moani nvynnn

n’aaa ippya ’PdPdh maan nN au>n PmP
nnvy .nvynni naNpaP oaaai mapnP oaia

Pnpaa iamn ppa D’tinm *iaoa niamn oy

on\yinn .omn>'NPn napa oi ,nNP anm
ivrP ippo ,D>yüON Pya ona o>a*i ,o>pmn
nN .onPp ppyn >naP o>a>Nna oaaaPi oPm
apy’ omaN n naa maa NP>a mn *pun
nN nain nP pnaia oan a>aPn invna .pa>n

vanaaa .nnnP >van vai nN P’apni v*noP
viaa y>ün Nin ,'naip anD" Pya ,ian vmnP
vniawna o>n\y .inaim nN pp>ai vpimn nN
naPnP mawn pa vn .aaio ana jv'wa ipán
urna NnorNPppi min >ywyp nPn ,npyoPi

m\ya o>oapa naa N>ai .o>aan n>aPn y>2

mwa p>np ,pa>na ytp >aP ,iPPn niawnn
nPn ,minn >wnm iNain nP .(1870—71) N"Pnn

imn Pn a>pan Pp n’nnapD'mp’Nn n>ian nN
pnp nap anya .ipái ainNi imaPn oi mnp

urna Nin (1870) N"Pnn n’PNna

nmna iPaian aann aaa u>aPn annP
nnai niPyaa nnaia ,nanp nNn>ai na>an
P'op apy> omaN n"ia n"PD v^pn mán

.ouio o>a> fniNP n>n>p pn>n

anaaa n>an ypypa aP aioa av>n aio óva
nyvnn ma innn ^nNa >nPap dpn o>aiPp

pNno p”D nipna »>n Pnvn »a naainan
na>ni nan nymaa oayniD mn pi .aion

nmya aiun vnuai ivaippa nyav nn>n>
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(Bodrogkeresztur) llü01p‘3mil m»yn Po nnP
lom (1893

,
3”im) vin loaioi .nninnio

i>y >onao nonP pn .ooim na loipo Py

ao>o inavni nP Pnioo n nN non miNimNi
pun 73 ,i>yi mio n>n 100 po ,n nP pmoi
7>inin mim >as n m>oa inNp i>o ma pap
o>Ninn o>o>n nNipP noNimNiP nNin yom
inni din niPoii 35 p n>n Nin .vnn Po

nN myp noo >nhu inivm P”oi .oioPn

omn> jiino noa movo nn>no ,00111 m»yn
mmn nwn 7N ,000 nnoy ion nPm nn>m
,ni iii>n >no>P nm ,ni>oi Po p>oa n>n ni

i>yn iP>ni
;
inoonoP íny ommn p o>mo

onin'i mono n>Py Po p>oi rovn noNimNi
Pnioo n yono nyoa .pn nPP ni imnm nPn
7PNP mp ni uo> mi noNniNiP inivni nP

m Po oiüo n>n n>PiPi nvmo 03 .omn>

.00111 >nn> Po mo mioo noNi-'iNi >nn>

.nio ll nPn noNi-'iNi nnm oo>o nP in

my Pnpi mP mii (1906) v'om PiPni n 010
(Dunaszerdahely) >PynNliyüN311 l>yn Po inw>
110 npmyi min nP>np ravno ,n>pNiiPoao

nnoini nipmnn nnN mvm noNniNi Po

ni o>oonao min >Pm mim ni ioo>oo

oipoi inü nPm na>o> 01 nn>n i>ya .mm
nPn inivni >iP Pnioo n Po minin nnm
mio .nvioa níPvnn nnN nvnP mini nmai
,mop na>o> iP nnm noNimNii oio >Pin nonP

nP inoi .m oinm 01 honi n>n Pm po
nP Pnioo n .nNioP iy noNimNio na>o> npoa

innnoi (1925) main n ytn n»ni mai inivm
.’PynNiiyoi un

nm 10001 ion inivni nP Pnioo n
noo moy nnN .niaipn >no pi noNniNi
nNon 710 10 nnoi nnvy oyoa npPnno innm
Vno nyiP mii inii oy ,20'n nNon nP>nnP I9m
ni p\y ,miN y>nan nP *mn n>yi von vmuo
•Vüd pi i*n>p nP n>iNiiP’oiN*iPi mPmp non
*i>yn ovy ni>ni mii miynnvy nnyio yn mm
nvyíPvyi 7NI o>i\yi nnm i’ynvy nioipo i»n .011

nonn .i>yi uvy>\y o’oiNPni o>oyn >aP ,niovy

01 paoP i»n nmvy ,i>yn no PPi 7111 nNi
’ynoNi ponvynP ippnvy ,nP>npn >\yiNP ni nnvy

nniP mom NPvy pnnavyo m\yo >i’P oy>ini ni

01 ni’p) .vöd mm omvy nioipoP on’Pn

Vimon mm nP n>aoi nonn 01 11 nm
ooinP o>Pnn 1*101 .(óin poi o>niyon m>Pi

npy ,vo>i m>o omo nioipon Piyoi n’y nN

n ,v\yN*in nn ioai mo mo nniNi

naon npiPno pmn Py nnPy ,7>imn nnn>

>ioino óin i>oPn v3 '' ion >i»io inN yo

oo>vy\y (1P0 in) iPm ipy> n Nin von .i>yn

pvypi niy>i> n>i>i 7N pONimNii v’i

>nn> nm op .nni <vion von .innvy>N Py

NinNi nio nn .11 nNim Py pPno ynini
o>vym yim mm pvy ,mn niyo n>n nP

oiy Py 110 mi nNim nn m>oa nap o>nao

inN oai nPNon nN N>m von .ipán nPi >11

Vi n>i in onmo oü niio n ,nmnn dinio

nnonn nNi nPNon nN ooino ,noNoo_
Niyo

nN pmo noono ii’oyo loPn 111 .naoP

•Von PNion

nNon] i'miNon nnP [110 Pn 01P0] o'oio

vmo n”oi ni pmn
.N>iNi i>yi voi mio >"i nyppyo ipy> n

yon 11 ion mP ynn p ni »io unió
inN oini nni 7>iono nmo noyoi nPNO
...oPin on nn myi nnnP ,vPy pPin

ni oinP y>in no mon ionyi mm nin

omn m iono óin v*rn Py myi .piPnP

mon 011 .min v*13 Hmm mio] n”io

7>iono nomo 1010 inp>o nn Pn nio

...myn pni Nino n"i

’i ovi noon o»oo mPn Po pioi noo inNP

:Oiooi innon nN (1895) n"nn nPoi

Pny noy n”i Py pPinn (o’ia Pl Py] a"iy

nPo> imio Pyi m Pn no>i .y>m nPo imm
."iP

nP 7>imn min> n Po ini’oa ihnP

mp pi nPn >na n>iNi''iNii mmn 01 inoi

nnpio n>iNi'0Ni nP>np Po nPio Piom .11P1

niN>io ,nPyoi 10100 ,Pm n nP pm oipo

nn .n>iNi*'iNii nnnn Piy nN iony Py PipP

oma T’i >iP Pnioo n n>n n>iNi*'iNi Po >ion

o>o>oni nnm oo>o iimi»n oma n .iimi»ii

vauo ,(Avasfelsöfalu, Negresti) 00133 m»yi niO

Pnioo n .ohnonino nno P113 i>P ,n>iNi-’3NiP

7”in moi N"i ovi oomi iPn i3iii»n >iP

>m pnN yoin> n mi ,vin i>oPn ,(1860)

o'nnoi pniNO vt n>i in (7"N>ino) inii»n
yi> yio P>ii .>iuo >nPi >iP>y n>n Nin .p>o

.ninni moo pPm na_
Pyi mmoo yiiN

nN>oiPip vt n>i in v’ooioi’P PPn n pn
mii (1889) 0”0in niOl ,n>ü>p330 (Kolomea)
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pona ob ia>pnp niaipn o>iPva unko
ino o>np pi *jn .ion oPNiai ,mn nai ppia
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ona omyan dk nnnP Pia? ?n .m?nnn nmaP
dk moP oaonn*n?a Pk ik Kaan >npan Pk fPn

.i?Pk o?nan ?i??3y

.inPiya onn nn?n nPnpn nmon
niy ibya bnm Doian"D>aP onao v>^ >wn
pmonn oninnmo :ina ,n>ya nP>aD

_
>Da naon

,nya»no ,o>amn"T> ,oiokpk!? amna DOian_
D>a

.myi o>nintKn Po omn-ma ,onina_DnKaD

.dó >yin> o>nan->T>n!?D n>ya mi nan naona

maaa i»n yuabi napb Kb na Dino nin >idk

>OKna on>paD wPno ni»Ka dd pDnaoo nbK

,^>n >oik i>n obiao ,bnpn

nKDt? bo> noK m mn> piK :mm >iin aioi

.piK >idk nK PaK .wn DiunDn dk Di>nnt?i

inao .n>3Kaa oya >Dnpa nKion nnK
m í?aK y>x\ ok !?o i»n Dinipn oniyin >nn>

nKin >3Koa >aP dk o>nnnn ooion Dina Dumái
Doian*DO nana onniyn ommn niaiap dk
py onno o>nniom ,nb>aDn >nnK ik na!?

.nPnpn n»iy m pina ,omo o>koh
niaoP Pia? ?n .p o>KPn o>yaa PPoa onnn
Konp'Knann >oik ookdd ia mK 'i oi> dk
aw any DnaPi ,d?P>dd Dn>nKP oaon npia

naonn >nanP pmnP D03an*D>aa oPia laoKDn

moa moajo o?iann dk noona P"ai ?aK Po

Pk dPod dk maiP kP noaK *pKi .nmnKn
oina onnaK n oniomiinn Po o?nnn KPn

a»nKi .naiai pKn Py aoi> Pnpn Pai P"i

DtiyoP nP?npn Po nia>o>n oPikP Pnpn oiai

Dia>onn m >i>y *m nnniy *ny .Konp-Knann

.nniD nnno Po Diapnni oma ,Dnay>3>no Po
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pppy nib>ya

oy nnio Min ."noipn'o aan n>np ,aNooNon

.ppiaoni )paNn ppiapyo opin ya>p ayp oa

oi ao»b aypn oan nna lo^bnn ipyapna

niiPNan npoan ."aoipn"b <)oo noNa'ONia

ppiannmo bya o»ii bNinp bp inna nn»ppn
on>Piopa rnya bN p^n pa -jb’Ni )Nan .o>yaifb

p>pi yipnp inai anya wwa .aaba o»aayn

nninan .<ioon PNab aniba ,"mibon PNa"b

n>d .ontom manón PNaa yioibo niaa nna
.nnayn nopn ain>b pn piiaNna nyapi oi

.piapoi o>i>y^ o>pibpa inán aio>n )oaN3

oianP"n panio ibaop ,16—15 oa nbN onyi
«

aoon >jna onnp omn>b ono lyinn /'oiiiNbp

,o>nin>-o»niNb Pioiaa oman vm ,D’ni3in

.onbpn nmnb inoap

.npopni »mwn” )i>nN oappn a>nn aupa

ppai ooa ,vpniob loaoun ayo oa apio anv

nna»'a írnia o>pi yipnoa ina yinNn .mio
,nyppn )ipy bp o>pPiy ."p>oiNbn pnimn
.onanb ipbini aNOONon onnn ,"*pan"

nby 1930 pipap ,paNoo >bP03 mn yiiyn

,p>aayai pnoina y>ain nyrrana .bNao^YiNb

piNmn "anipn" paN 1929 ropna .ppini noaa

1930 pipa ..Jinin’n nb>npn bp nsyinn obiNa

•pbna 1931 pipái (Polgári Kör) >nawn taana

oman >on piNmn io»ppn ."'iniiopw'

.nana nnbyna

naopoa oipa "aoipn" ynaN mn >npa piNa

bp poiabna o>bi>o iaayi .mm o>ois piaNa

oipnb pia ,na>apa o>>bia o>bi>o r>n .o>ooí

op .NPbyo'PNPN aoab jNopo m»ya rónán

.PiNmn oi lyopin

ayon"b iop pn "anipn" m>p 1932 pipa

omn aypn oi p>oan awNa .(n"nin) "omn
oooaNn ba ibomp opa ,1940 pipa o»ppnb

.oomn
aypn pypp bp naiü” .mona-nanN
nPNa'Oíoa (opab) »n>p>aa''i (npab) ”nnoN”

nmnK oi ,pib>N pyoayp bp nopb appno
piaN npa 03 .piaNa awo nb>ya nn>n miND
na>aoai "iip’n lap" nibiyaa mb>ya i>n nt

mappno nNt n>oao ayp nypnb .o>bpp

p>aan ana nPNa-awa npp^n mb>yan by

nPNa'ON) >Nin> psaN a”V ,aba3>ai (Pinán) >as

: inpba onaan jin ,m aap bp naayan nam
apaN >n nPNa'OKia npp^n mb>yan jin

>bib3 jin lypnp o>p>Nn .o»bba o>ipa NbN aNnb

.o»na oi>N aaa o>apyn nppa a>ya npv^n
n>aa»n bp o>ap»onp aPNb pa o>bia> pn3N

(Zsidó Nemzeti Szövetség) "JPOINbn J1>ain>n

,aNpN> ionp ,ppia vpn ,pa>n Na>py :i>n a>ya

.pypayp ^bnKi bKPPia Pi>Nb ,>ayb )Noan

vpn mn b"ppn )onj .pyoayp <ibiaN anai a»i>a

>aa nppnai o>naa ap>ap m n>n Nin .ppio

.b»ppn bp pb'bina niNoaipn dn ona yiapb

pyoayp ^biiN .oi>v>n piaa i>pa n>n m aabo

y’üm a»pn Ji3inaa aaoa opp anNb aoann

nN ói iaity by ba>pp .>ayb )Naan pn laipoa

.b"ppn )ON3 a>pan

iaop oppan aypn poamy nyia> naaiy

"p’oiNbn n>am>n n>aa"b ias>p aPN 1928 pjpa

ma >3i>itn aypn .)PaNb a>a*a-a>üa ,oayoo op>^3

pain baa .ona o>apo si 17 ,16 ,15 >Nbp i>n

o>3piaai o>naa onpao aypn ppaN >aan pn
.b”ppn )aN3b ^oan jin o>a>ayoi nwoaipn jin

pipái ”o>bpP” o>aaia njp ba vn p ina

nopp pn n>oanp ,on^n >a>'by »aio>n pp”
.pppitn nyppn bp niiPiPi

piN^an opp ipaa )3aN "anipn" )paN

npaN »i3t>v' o>P3n pypp .o>aiaai napna
napn >opj npaN oyo hói )i>y >a>i pwyan
p>am>n PHa»n bp pib>yan )o .o>nbaio

opinn oppaNn )o pi nPNa'ONia ”p>aiNbn

,1940 pjpa .mpba aiy>p app Nb opipp
na>b nba>p nn33im iiobpn n^rnn aPNa
pib’yon ba nbom ,ppo^n noNPb’oiNao pn
pib’yan bp bio>nn pjp ,1944 pipa .ppp^n

o>amP opnpn o>oaoan ba laanm ,p>am>n

o>oa ba vn )Na anaip no bab .napin oam
nnmb na ,iiaatn naa npyi bán .oopiaa

•ppin pib>ya nPNa'ONia np>np
m ppy ipin .’JPyn aypn — noion

py npiNa .*rayb 1928 pipa piyiapn ina aon
aboi’ai ('(Nii’N) opa p>n noNa-'iNia psi
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nanN bp nipin minap hpi3 myap ioni

piobm inai mpna bp iipnii PNib .mpnai

pyoiyii ni3NO N>n nanNn pni P>ni pmn
"onpn piy onpn o>oi3” .(pib’N bp nninN)

.(29 ’Oy ,3 'PO ,1930) ny>T>n OVP3 1QN3 —
nN nnN ion minin ibbn miupn myn>n
vnp ,n'onm na>3N iyi3 mynn >npa annn

nmim mbym mppia mba miunb mnm
o> annn mn *pb noraw ,nNi3 .pinnann pia
,n>3N3''3N3a novun n»pyn bp onnNn o>3i3iN3

,Nan npya .o>pibpn ni3P nb>nn ly mnab
oowiNn bp oauoa id na>p bn ,1940— 1931

, 1i>on naiin nbap omb>ya .noNamNia ommn
oip mm )>n obw .naim onnan laom
mm* mb’yab ynnNn mnp ,nt npy by o>oia

n>3Niib>p3Niob onwinn nnoa oy pp ,n>oirói

.mbN3>bn mmun naNbnn bo nnap ,n>nann

Nbp ,pi>n Napy bp top ipái b>ybi onaia
ominna manp omyb iop nN i3P3a .pim
133 invna ,pnn ,yn> oon mnbno .o»3i3'3i

mai oopa bnpn pnid ,”iaip ana"n bya

niiona nbmpn nibniaa mnn nm pni pnyoi

iat>> Nbp pn« Nb auiNn np>oa 031 moipn
nno )N3 Nm .mmun mpa o>b>yan inNa

nap iino ippibp ,mn>nn imb>ya by o>pia

ommn nnbin” (pmna) na pnm ’ana bp

Na>py .(mopn) "onpyn nNoa miNiib’PiNioa

(1921) I2
_n onnn Piinpb mn mn pi>n

mn
;
miNiib’oiNipn on>ü npp lannpn iap

npnn *pnn ,(1923) I3*n ovnn Piinpb mu
bp nopn nmyib nbP3

;
n>3Niib>p3Nipn on>n

,(1921 lanim 5) "moiNbn mnmn nna'»n

mnnp ,n>3N3'’3N3a oovun ooiiiNn oypo
pioa n>n >m p>nd .d>i>3j opp ni’yib iyon

pioa sin ii»yia .>nnon bp n>mNn nbnmn ián

nyíl’ nini mm mm-nons nmpob nayo nain

.’uiN'ba m>oa

"mp>ia" ooan nsiapbp aaipo rop nnwa
o>NPiia oma>n nwo PibPD iái onap ^pin

,5 'po ,op) boiao >nba >p>n írni ,o»nm
>npp )im>n ymo po inNb mp pn .(12 »oy

iaoai3a 30 oi>a my n>p>i3i nanK nimapn

bp inNmn nn>n yiiNon torna .main <)P3

naiy3 ^P33 ."pbp >in" )inyn ’Diiyo ,pia iiaoN>

nmmn nino by mbp’pio noan 03

mpo3 03 mp nniNa .(15 'oy ,1 'po ,1925)

nianann opb n>3Na-’3N3a n>pnan bp nainan

naino >ab )iyop ^N33>ts bi<N ,inin nibpoi

.(16 >oy ,3 ’po ,op) 'vaibiano i”i bp npon
VK n>3N3-'3N33P lanpo 1926 nipo ny>i>a mm
nib’yan nN pmb o>ppan vpoy .mpnaa onan
n>n non a^o .mp> nianbnnai o>pin onana
n3>mo N>n pypiyn pP>n .nanN n^iapa 03

p .nib>ya oip niyiíao p>N nnann in ,n33ino

nN Pinb ib noam .ipán on>bN nbP3 toion

niN^inb v1100 tDion .nanna n>3i>ifn miayn
nyonn tainp aanon .(68 'oy ,3 'po ,1926)

intonp ion3 po inNb o»mp pp .Nipb na>ü

ip’a ,i3ia3”ii iii3N3 ,”niinNnn”n bp >PNin

,na>3Nn nN pmo piNi m3Na''3N3a mnnNb
pib>N : nNt naipna nsmnn .ai pt nnapp
,1 — 3 ’po ,1928) pmi nbai Pii3 mbN ,pyoiyii

noNa-'3N3a n>3i>^n nynna dini nio by .(17 »oy

iapn nN napion 1929 mpo ny>mn nobb p>3

niibaon >ab ,16'n ov^n piinpb o>y>ai<nn

,nibip 16 n>pna-na>3N ,nibip 13 >mtn : ppbi
bip Nb <)N o’ppoi>t>nb .nibip 25 nnnNnnn
>mto : pipoipa asnn by ipoi -jpona .ion

12 nnnNnnn ,nibip 2 n>pna*na>aN ,inN bip

.(21 'Oy ,7 'PO ,1929) bip 19 0>PP>31>t>11 ,blp

piym Nb nap ,noNa-'3N3 )>a nNiipnn n3>oyo

on nap ,oipoip )>ai ,bip f)N o>pp>3i>t>nb

iyi3n myiina a^on .bnin nibipn aapob iát

1930 n>3Na-'3N30 ny>in pp ,a>2 > n>n Nb )»iy
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ib a>on oipoioa imma ,(j>oona mnp) pooa
lyboyaa ynn nsP’a onaM n ,ioM*nM ,vrn

'>o ,T'i> onaM -p nno) vmmono dód ao»oi

.(o

1939 moa .nioin bMpirn n Min >ion innn

.DNwn niMmo dm nv Nin .11jód omn im>o

nby .nMion nnMb oipoioa 1*1 oo>o nnp 101

nnMb .nama minN miao bo nan oo>oi mnM
ib a>on v>nio>j oab yin imma .pbpinaa an po
i>m>oip jin nao»on naion umn mmb nyvon

ann poa mpana .(nd »>o na> oaib n* nno)

yimo ,maion >no nMioiMo bo nan P a>oo

yib ppo *iom ,noyob nabn nwiipo moya
»o ,j pbn ,pona onno nno) n>pan <ipina

.(o> ,n>

nbmp !?mn nana nmn oipoio nbmp
nnb n>yn nb> ba oyoa .rnoiam nmn
.onobo noon mm mann iao ,min*mobna
naommaa nbmpn nb> io»p nam pim pin nM
73101 opio 1936 moa .m»yn bo >ooyn

.amim ,mo o>yao oab maio ,iom noiamma
by inooi o>mn im oipoio mm bo bmjn oan
naoa on» by inmsn obia oyoa .minna nbp

(799 imo) 753 npaj 1930 mo bo npaoa .OOM

o>oibon nooa bnpn >omdo .on>> nao nana
ponM nm T'iyni bMJ nniMO n"*r Maim im

.V>oonbu

,1926 moa nbnn nunMion mm^n mb>yan

mma .monMamanN nyun bo 700 mo» oy

."ono” nnnao ,na>aM nuan n^iap nb>ya nmn
mnau na>3M bo "ono" mnapa mb>yan pa
n*wp PP ,0110 min ,'7>aiponn p>M nuan
nnan mnMO nn^oi 03 p>m nNtMb >»nMi

*T*iy3o ,7ibnn pjnK bo moann min naiob

*)M .>P 900 13PM3 iao ,1926 naiopwa 2 oi>a

.mpoia mba nmmb mim nnm nNi mb>ya

.na>K> nm> nn>n mb>yan p>Ni 1930 niion

pnM ,>mion nyíl vn mm^n >*ipiD noibo

anaa Mbo .n>onMa nyiin iinMi i”y>i o>oin

n>myn nbiyan nbpm Nb n>3Miib>03N*io >*iy

.o>t>onn bi omnn bo mmya oipoioa

•jayo mamn »oo3o anMa inD3 <)M o>3nnMn
.1935 moa >n*non bo lyiin

o»nn mim nM o>o>noo o>Man ommn
,oPpo 7 i*ido3 1933 moa .oipoioa 0’31>J»n

1938-a ,42 - 1936*3 ,84 - 1935*3 ,36 - 1934*3

— monMi) oPpo 67 nam 1939 moai 38 —
.(25 — >n*no ,42

maiom mbMon pa .nnmnai n>3Miib>03M*ioa

,ao »v p» ,n>m>yai nbmpb mymn Pmd oi

: nbmpa y*i>Mo aiMD poy pn inao ,*to ,jo

no33b nap ayn pobyn*n>a bo >un noion iond

,10100 mbai yn> mba io> napo mo^y nb>3

na*rn .o*rnn napb a>aoo moi»yn nM n>a >un

Mbi naon no>3D >3ab n^p 101 nao anya nm
nN ipnb NO>np nnanm ann ma pa>o n>n

liMin oy nnpon by ^ymn ann .ppm pyon
•7»n3nny pbi nobo n ,>Pomoo ymin

poi Mooa Ma onabMn— pnab»n »au <ioi> n
mioMm OMna .nnn oano noD oy nabn bo
,*tmo n’OM nbp3>n aP >anno n bi*nn ián oy

oibo by 18 p mna imma naa ib a>ono

>Dnno >oiab n»io) bMo n>y^n mobnno m>oip
maoa ,(a”onn moo n> '>0 rm ,Mop Mnmno
myPM n ib a>oo oipoioa p>na pno by naa

»>o 00) mb ^on nn>ao poya nbMinnj nn
1»na m>pan ^pina iPn ianai Pn maion .(op

a’ono nnM naiono .noyob nabn bo o>3»3ya

nNiiNb mybN bnpn ONnbi o>iabo»o bMi> n ib

ann »na my ,oipoioa nnann npin nniM
nMo op>a nbp ann .nbp >ay pnN n ompn
Mbooo ,moon nb>npn yapn i»na naao nbmpn
onabMn— pnab»n >ay <ioi> n imn mm loipo

oo>o naaoa .(ja '>0 ,n pbn ,bMi> nan nno)
ib ao»oi nanao nm n ib a>oo nMbo nuana
.(iyp »o ,M>jyn MnopnaM nno) nnvoip nN
n»io) >Pomo tóm pnnny lobi nobo n pi
n pboyaa p>nn oji .(03 »>o ,n"i> nobo onb
nan .(1 »>o ,n”i> onaM n> n"io) n^P>a onaM
naiob oonno ,pona >anno n jmjomo bo
ib nj>oo /moani min Mbo bmjn iono3ip»o

o'nno n”io) imám by nuon iái oipoioo ann

.(ay »>o ,a pbn ,pona
na>o> nn>n onabMn — pnab»n pnM nb
bin>33 ,om>obn mnoy noa mob nao ,oipoioa

nb>o pns> >P n ,i>mn 00 >n>a myj Min na>o>n

noM n bo ua mn poMnn .nioin bMpim ni

M03 '(nyb 1930 moa .ynnoo tóm nb>o b>03M

.onabMn— pnab»n >aü <)oi> n bo ina nN noMb
nbmpn bo nanb umn ia>oin (1935) n"3nn ppa
oinnao (Miresul Maré, Nagynyires) on>3 mopn
noon obiyn nonbo ^mab 7100 .ibo >3ann bPjn
obnuo b^o 7331 (Déva) mm n>yn bo nanb nnaj

nMion nnMb .n>jmn n>3Miib>03Nno >nin> bo
.nMiiooo n>ya n>oaimnniMn nb>npn bo nan nm
mnp bo nan 00001 o>omnn nuoa nynN nby
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iD»nvyn rbv ni333n tabáni oipow 3iinnpi>

onoDO no33 .oipow rtajavy onao o>\yt>vo

>dí> ,D>wp o»nP>np nntno o>o»p v>n úPn
oa\y o’unw w'w ono no33 .oipon 033
o> i>n ono noDn ,onoit o»m o>T>pon in!?>o

o>nyP
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313’m íPPonn díuid ,ooop no33->Ji3

la nooa .jiiioitö o>ny3 mno!? in mviip
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nPN O>303 3>313 .0>D100n OnaDHO 0>30D3t7 03

ipoon >oi> in vnv> onin>n naoo ttü3

.1930

Fintesul Maré 03N0 Í7ivyu3>3 .17

Danesti OVONl 00H•

Ciolt ü!71>'31 .19

Ladara n37i> .20

Remeti >(03 .21

Prisloti ^P'30 .22

Culcea n'ntnp .23

Lucacesti ÜVJ'SNplt? .24

Valeni 'Y?N11 .25

Ariesul de Padure mno m ^iwNnN .26

Fericea n>'*>30 .27

Tulghies woino .28

Buteasa NÜN’V?13 .29

Durusa nwnn .30

Stejera m'ioo .31

nb lotpvy o>m3>Nn ,oipow3 nNwn >o> !?y

o>oid i3H>3 vn ,1944 ^p iw mownni wn’ini

omn>n boD yno3 ,oipow mn> .onnvo
,3io\yi3ioi oipoivy ,n>3N3-'3N3 mai3vy o»3£Dn
Yll\yiNl7 lV!ni3 OWO ,pNONfT3Í3 !OOP> 103310

mpni nNwn nnNi? .npion l?v iby Pn>n 03131

o>3i ,no>p£)n n>*iN\yo o>3in> 200
_
d oipoivn

o»n 'inNi? ^vto mn .oipon >330 níw ono
omn>n bo i3iy mno *rv -jn ,on\ybo o»nb>np
3313310 01>D .!?N3Vnb Y?V t?133n 03131 OlpOn 31N

.oipoivn 3íin mn>

Miresul Maré vsrw .1

Hideaga mNH>n .2

Remetea nooi .3

Sacalaseni W'jHpHV .4

Bérchez tpna
lv .5

Buciumi ov'su .6

Mogosesti iwvmiD .7

Coltirea mnöip .8

Satulung ttltnONÜ .9

Fintesul Mic .10

Varaiu wnm .11

Gaura miN) .12

Curtuisul Maré mN& bwinmp .13

Fersig .14

Pribilesti nno .15

Berchezaia nmm .16
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nNiiyn na>at>a o>im

i

tnpttiw'jío mm ninaiyja

i3ini nNiono moo Jiwo3n 3000 pi nnooo

.oipoiol? rm>an

n no>vn3 o>y>oion nnooon 311000 pl?

n

óm iiinooona 3in>vy> i3l?3p dnivo 10030

.jvnüon pián o>y>oio

jin Jiihnb ni tö >\ ttjpdPn ,1331? iioni!?

nwoooi 33 ^ono3 ooo pm opPo ,vrirmy

1301 >n> ,i3JiP>np l?o ynot 3003 niy’oion ,003

.jvn

Név nwí» »pd ov>

lélek szám

ntn iterm
visszatértek soa eltt

Bonda Golda — 1 mtm mm
Dr. Blumenfeld Szárá — 2 mw Omolta .yt

Blumenfeld Pista 1 2 now>a a^oioi^a

Berger Iszráel — 4

Berger Joszef — 3 <pi> mna

Berger Lajos 2 9 vn>Nt? ina

Berger Jen — 4 in nna
V

Berger Frida — 4 mno nna

Berger Jechezkeél — 5 bNptrv im
Baruch Jehuda 1 7 mim inti

Brand Jehuda 1 4 mim mma
Berger Lipi — 5 >d>!? im
Braun Sándor — 4 *inivy yiNaa

Dr. Gál Alexander — 3 YTÍTO^N .yt

Dr. Gelért Márton 1 5 yicno .yt

Goldenberg J. Slómó 4 6 notw mim nantm

Goldstein Reuven — 5 piN“1 i>>v>vntm

Dr. Gránát Jákob — 2 apy> .yt

Dr. Grósz Márton — 5 110*10 01*11 .YT

Grün Cháim — 6 o»n i>m

Grünczweig Hermán — 4 yonn n>m>m

Goldstein — 5 1>>OVnt?11

Dr. Goldstein Ármin — 4 VoiN v>ovntm .m

Deutsch Lea — 1 nló oom
Deutsch Cháná — 4 mn oom
Deutsch-né — 1 oom »ai

ool? vn ra>303 onoom oipoio nb>np3

.003 1500—1300 i3oi mnooo 300*d nNion

nonn Jiunoo mn yio

,1331? 113NT1? ,íl>03 Jinuyoi

.33173 3000 >310

oipoio 3il?>np 3>ü3

\yp30 i333n oinNn n^mra
1?3> 1?3>P P"t dpl?3f) 33303l?N

1>3nl? 1993 31303 313» 103tt>

ninooon l?o n>>pv? no>o3

>30l? D3>30ni 01p0103 VflO

1?33 3110030 3000 ,r)N10n

Név nwo) .po ow
lélek szám

ntn wiu
visszatértek soa eltt

Ábrhám Dávid 1 5 im onniN

Ábrhám Hermán — 4 1»in omiN

Ábrhám Hersch Cvi 1 1 vnrvnn omiN

Egri Dávid 2 7 7VT r\Xti

Éliás Báruch 3 7 ina oy>t?N

Éliás Chánoch 2 5 fim

Éliás Dávid — 2 1M W>t>N

Izsák Mose 1 5 nwo p'VK

Izsák Meir 1 5 YNO P'PN

Izsák Miklós 1 4 OPp>0 p'PN

Izsák Dávid-Dezs 3 6 vrnn p*vh

Izsák Ichák — 4 pns> p'PN

Englender Mardechai — 10 >DT10 YT*3N

Englender Benjámin — 11 1>o>ia yo^n
Englender Jiszráel — 8 YröiiN

Ápelfeld József — 2 *)VV *Tt?0bON

Áháron Ichák Áizik — 2 P>p>n pm*> pnN
Aháron Lajos — 5 \yi>Nb yinN

Órás Néni — 4 >13 vniN

Izsák Chána — 4 mn pt>N

Ábrhám Joszef Cháim 1 6 o»n *pi> orna*

Ábrhám A. Rozsa — 5 n'nvYUNoatw omaN
Áizik Cháná — 1 mn p>t»N

Izsák Abrohám 1 4 omaN p'PN

Bek Ignácz — 2 >P>>n pNa

Brand Zvulun 1 3 yfciat muna
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Név rnwíM
lélek szám

ovy Név JVWOJ .oo
lélek szám

ow

mn
visszatértek soa eltt

vun
visszatértek soa eltt

Weinberger Áháron 4 pnN Ilinél Deutsch család 1 4 wo>n nnowD

Weiszner Róza — 3 mn iíp»i Hauzer Jiszráel Aladár — 5 TINbN-bíOW’ HINn

Weisz Sámuel Czvi 1 10 ’35l'bN10W o»i Hauzer Adolf — 8 *jbVTN HINn

Weisz Puyu — 4 Hirsch Mose 2 2 rwo vn>n

Weiszner Ábrahám 1 5 omnN Hirsch Alexander 1 5 YT5P3bN vn’n

Weiszner Károly — 4 bnp -w»i Hirsch Jichak Méir 1 7 !>nö pns> vn>n

Weisz Lipót — 5 OlO’b P”1 Hirsch Mose — 4 nwo vrpn

Zilberman Lipi 2 3 NO’b imsb’t Hirsch Jehuda — 3 rmn> vn>n

Rav Timauer 1 6 uorw nin
V

Hirsch Jiszráel — 2 bNivn \ín’n

Jakobovits Jehuda Leib — 4 3”b min’ vnnip’ Hirsch Brenda 3 6 niDin vn>n

Jakobovits Dávid — 5 in Hirsch Benjámin — 3 vn>n

Jakab Miklós 1 1 Wlbp’O 3pN» Herskovits Károly — 5 bnp >(’3ipvnn

Jakab Méir 1 4 *VNo npN> Herskovits Henrik 2 7 pn >pmp\enn

Jakab Mose 1 5 nwo npN> Herskovits Bernát 4 6 onn >pnipienn

Jakab József — 3 <)vv npN> Herskovits Smuel 1 6 bNiow >(’3ipvnn

Jakab Frida — 4 nmo npN> Herskovits József 1 8 *|Oi’

Jakab Salamon 1 8 VlölbW 3pN’ Herskovits Regina — 1 pnpvnn
Jakab Hilél 2 4 bbn 3pN> Herskovits Szárá 1 6 mw piiptenn

Jakab Alexander 2 2 TIJTObN 3pN’ Herskovits Jochánán 1 5 pm> vmpvnn
Jakab Irén 2 2 uin npN> Herskovits Aladár — 4 HNbN '(’3ip\ym

Dr. Jakab M. Mendel — 2 vnmo .o npN> .ii Herskovits Jichák — 4 pns> pnpvnn
Jakab Czvi 1 7 ns npN> Harstein Hermán — 2 pin y>o\enin

Jakab Szináj — 4 npN> Hersch Benjámin — 2 ytroa vtnn

Junger Mose 1 7 Haráv Halpert 2 10 vnabn 3in

Jonász Efrájim 2 5 O’IDN P3V Hirsch Béla — 2 nbj un’n

Jakab Jehuda 1 5 rmn> npN> Heller Seindel — 1 b35’’w ibn

Janovits Joel Gyula 6 8 Hersch Durczi 1 4 vnn
Jehuda Jiszráel — 4 t?Nivy> rmn> Weisz Slómó 1 6 nobw p”i

Jakab Zseni — 6 3pN> Weisz Jiszráel — 2 bN3W’ tJ”1

Jakab Ruchi — 4 >pii npN> Weintraub Manó — 3 UNO
Jakab Öcsi — 4 vson npw Dr. Weintraub Jiszráel — 4 bN3W’ 313ü5”1 .33

Jakobovits Ignácz — 5 >pnmp> Veiszner Izidor 2 5 bN3V>’ HO”1
Kohn Andor — 4 111DN ")DD Veiszner Slómó 1 6 nobw 350”i

Kohn Áháron 1 5 yinN Vámfalvi Sándor 1 3 W5W ’3bl30N1

Kohn Ignác 1 5 yVH yiD Valdman Róza — 1 ntn ioibi

Kohn Antal 1 3 bü)N yi3 Vinter László — 6 ibob 3Ü5’1

Kohn Hersi 1 3 >\mn yiD Weinberger Izidor — 4 irmn* ini3»i
Katz Mesulám 3 8 otnwo p Weinberger Mose 1 4

Lázár A. Micháél 1 4 bND’O TOOObN *llb Weinberger Alexander 2 2 miODbN 35135”1

Lázár Dávid — 3 in Hb Valdman Cháná — 1 mn pibi
Lázár Lajos — 2 vyvNt> itb Weinberger Jiszráel — 6 bN3W’ H335”1
Lázár Dezs — 3 vn itt?

V
Weintraub Éva 1 4 n^N 31305”!

Lázár Jen — 3 15’ 31b
V

Weintraub Izsák 2 6 p'l’N 3V1Ü5”1
Lázár Mose 2 5 nwö ip Velszi Zeév 1 7 3N1 ’ObNI



61 uipöiw-'iKj n^inp

Név
lélek szám

ovy

ntn
visszatértek

wnu
soa eltt

Neuman Zev 4

Neuman Jehuda 1 7 rmn> jWV

Neuman Méir — 8

Nouvi Izidor — 3 -ivm>N >:ro

Neufeld Sálom 3 6

Nemes Elimelech 1 6

Nemes Mordechaj 3 10

Noti József — 5

Szolavitcz Saul — 2

Szinetár Ábrahám — 5 orrán iwo
Szinetár Feivi 1 3

Szinetár Tóbi 1 1

Szinetár Szináj — 4

Szinetár Béla — 1
V

Feier Jiszráel 3 5 Y>a

Feuerman, Smuel — 3

Fischer Szárá — 1 mvy nw>a

Fischer Alexander 1 5

Fischbein Slómó — 4

Fischbein Gerson
t

— 4 yivn> v>aw>o

Fischhóf Z. Hersch 2 7 vnn <pn\y>a

Fuksz család — 6 opia rmavyo

Priszker Dezs — 2 vn*in apun0

Friedman Zev 1 6

Friedman Jakab — 8 npy> )opio

Frankovits Flóra — 1 mfca

Dr. Farkas Móse — 4 nwo vypna .yt

Farkas Ida 1 4 dpn vypaa

Farkas Móse 1 5 nwo wpna

Farkas Sálom 1 8 oibvy wpna

Friedman Szárá — 3 m\y loino

Friedman Hilél — 2 pina

Ráv Friedman 1 6 pina mn
Friedman Jákov-kántor 1 7 vnn — apy> pina

Friedman Cháná — 4 run pina

Friedman Jehuda — 4 imna
Ferencz Dávid 1 7 in ^na

Feldman Czvi 1 6

Pollák 1 3 ptna

Friedman Dávid — 7 im p-nna

Fuksz Jiszráel 2 5 opia

Frenkel Báruch — 5 ina t?pna

Farkas. Ern — 5 mn wpna

Farkas Áháron — 4 pnN wpna

Név .00 ov
lélek szám

r»n wto
visszatértek soa eltt

Lázár Simon 1 4 yijiow n>

Lázár Jehuda — 2 rmn» n>

Lázár Antin — 6 yi\MN n>

Landau Élijáhu 1 6 in’>N 1N13>

Landau Ávrahám 2 4 OTTON 1N13>

Landau Baruch 1 4 ina ini3>

Langszner Jákob 1 5 apy> i3t»3>

Lusztig Mátitjáhu 2 3 in’roio >’ooi>

Leizer-né — 3 n»> aj

Lövi Mose — 4 ÍWÖ ’1>

Lázár Adolf — 3 'p'HH 11>

Lázár Jehuda — 3 mirv> it>

Mátyás Eliezer — 6 ny’>N ÜN’OÖ

Márton Slómó — 7 no>w 11010

Mendelovits József — 5 <lov i’3i>i30

Mendelovits Mose 1 3 nwo x>3i>i30

Mendelovits Deruela — 3 rfwiNi i’aitnio

Mózes Cháim 1 3 o»n wno

Mózes Mose 1 4 nwo wno

Mózes Micháél 1 7 >N3’D wtio

Mózes Jakab — 2 apy> wno

Mózes Jiczhák 1 4 pny' mio

Mózes Jehuda 1 4 min’ wno

Mendel Ávrahám — 3 omaN >no

Mónis Eliezer — 2 11JI’>N W’310

Monis Móse — 5 nwo w’Jio

Müller Zeév Simon 1 5 11VOW 3N1 1>’ö

Müller Móse — 6 nwo i>>o

Marmorstein Jechezkél 1 5 >Nptn> i”ownoio

Marmorstein Cháim — 3 o”n i’hjwiioiö

Markovits Vilmos 1 5 wio>>i i’aipio

Markovits Móse — 2 nwo i’aipio

Markovits Ábrahám 2 5 omaN ’paipio

Müller Jehuda Czvi — 5 ’3íi mm> i>>o

Mendel Jákob Meir — 4 1’NO 3py> >130

Mendelovits Jiszráel — 4 >niw> iai>iJO

Mendelovits Báruch — 5 1113 1’31>13D

Mendelovits Simon 4 6 11VOW 1’31>130

Mendelovits Ábrahám — 5 omaN Y31>130

Mendelovits Simon 2 5 pyow i’aipio

Mermorstein Hermán 1 6 pm y’ovniom

Müller Mór — 5 IIO 1>’0

Neuman Lipót — 2 O10’> P’13

Neuman Smuel 1 5 >N1DW p>13
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nwio 'Oö ow Név mvo) .vn ov
lélek szám lélek szám

mn wm nxn
visszatértek soa eltt visszatértek soa eltt

Rothstein Móse 2 6 Cziment Jószef 1 6 <101> 030’*

Radó Antal — 3 büDN IINI Czweig Móse — 10 nwe >”ii*

Radó Babi — 1 11N1 Kotler-né — 1 iPoip >a>

Simon Mirjám 1 5 dno yiyow Kotler Szináj — 6 ’ÍO’O lt»01p

Seinbrun Benjámin 2 8 Kaufman Móse 2 8 nwo ioaip

Simon Szárá 1 3 mvy yiyovy Karperecz Béla — 4 rf?3 yiaiNp

Salamon Áháron 3 8 yinN Karperecz Jiszráel — 5 yiOINp

Salamon Szárá — 1 mvy poibvy Karperecz Jehuda — 2 mim >p3*iNp

Salamon Ábrahám 2 5 ormN yioi!?vy Klein Rezs — 4 írj 1”!?P

Stem Áháron — 2 yinh Klein Dávid 1 7 mi i”bp

Stem Dávid — 3 in yiovy Klein Méir — 2 1’NÖ V’^P

Spitczer Slómó — 6 rvcbv npow Klein Móse — 3 nwo y»Pp

Spitcz Lea 1 4 hn!? Klein Ávrahám 1 5 omaN v’íip

Stem Jákob — 4 npy> pow Klein Hersch 1 6 wm i”í>p

Spring Simon — 3 Dr. Kovács Benjámin — 2 Vooa '^mp .n
Slanger Toubiász 1 9 t?N>niu Kovács Tibi — 3 ’a’o mip
Slanger Jószef — 6 <)vv Kesztenbaum Márton 1 3 yioio onajoop

Steinmecz Jákob — 5 npy> Dr. Kálmán Henrik 1 6 pnin ití?p .n
Stark Izidor — 4 ivppn piovy Kepecs Ábrahám — 2 omaN ><9p

Schwarcz Hermán 1 4 pin >piw Kepecs Áháron 1 3 pnN nap

Spitczer Jákob — 6 npy> npsvy Keler Jehuda — 3 mm> ibp

Smilovits Jiszráel — 3 Keler Ábrahám — 4 omaN iPp
Steinberger Dávid 1 2 in imD»ovy Róz Slómó — 8 noPw m
Schwarcz Dezs 1 5 vn pi\ü Róz Jichak — 2 pn*’ m
Schwarcz Frozina — 1 mnno ym\y Roth Áháron — 4 pnN on
Schreiber Móse — 4 nvyo in>nvy Dr. Roth Jiszráel — 4 Pniw’ on .n
Stern Jószef — 4 yiovy Rozenfeld Lázár 2 8 nt> iPa>m
Schwarcz Móse — 5 nvyo Rozenfeld Miksa — 3 nwp’ö -tamn
Spitcz-né — 1 Rozenfeld Hermán 2 3 ion ipa«n
Simon Szárá — 2 mvy yiyovy Rozenfeld Jiszráel — 4 Pniw’ iba>m
Simon Géza — 1 nn pyovy Rozenczweig Jószef — 5 <101’ >”ii*3tn

Smidt Miksa 1 5 nwp>o vn>o\y Rozenczweig Jiszráel — 2 PNIW’ >”11*3111

Salamon Mór — 3 no po^\y Roth Móse 1 7 nwo on
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ry^npt) imlmi

.naKbooi anooo o>nm>n itoaann ni»nn

,o>a>paa ,niaaon oinnb 03 vrrn po anKb

.niaaon npian bvy ookp’i ooiino ,o>trT3no

naarow ,pKn nvmnai ^vn n»\!P3 03 iptp opbn

manó ,o»n>T>3iN wtó nioo ,na>at?n >ano

oobapa loiaann o>mn> noa .n>oa noini

wa>\!) opyn .bni nao-mpa niay> Kiau^

o>iviin .nponbi naaa >oab ooaK mpnnb
60*n ninya Pnn maimn rfnnpn »nb ooiPKan

roopn nP>npb yiPKan pyasn .19'n nKon bvy

mpo mai fát? jiqp .yiap poo atmvya ,ik vau

lói miKb .19'n nKon 710a anainw ,pp nano

mai nb>nn .Kvimp naann nit>» nK 03 onP \y>

Pm ntoa'ma mai 1910 mvya .pp ntnamma
moa .oPbanon ba tik bon!? na ia n>n\y ,am>

iaoy\y ,o»i3 ooabp >a>b naooivy ,m?3an
_
n>3

npa naap ,mna\ya 03 nv?y>n n»3an\y 7a by

nbmpn pao .ppb unia>vy >aa ,mnabn

,
(Zakariás) vyK’aKpm unk b\y io\y pa 13b yia’

.niaiao oo\y bnpn vwa vyo>\y\y

naanbopa naasio nmn noKanvyba nb>np

nbwo niatno ,aioK3 ,nb vn 7K ,n>3K3''3K3b

nb’npn nwab .oKnaabmpn >nia\?b nppu Kbi

bv? iniaob *)iaa n>nv? ,nKain naio 03 aoy

03 nmn ibvy oaan b>b3a\y ,n>3Ka-’3K3a aan

nb>npn nana I9*n nKon 710a .n>3K3'i\yba

1>k ini>\y>K byv? ,abaK3 am a>KO n nK aab

mbni>o naiaa nmn nb>npn\y ima .o>oaa ma>a

i'OKi aab muob mKvn nmn Kb m3K3_
'3K3b

>wa n>n >a 7K ,nKmn naioi y>aa KbK ,Kbo

bw biian naa ,oipo Pao .nKa3n t?aa ,pl?

vaaK P a>\yn ,a!7Nii3>a3 mim n pnooko
aan pa ,ma>3 naavnai naa nn>a> 7inn mawn
maa>n nn>n n>3Ka'Wt?0D aan y>aa aKDONPO
vyai>na 3ni3 n>n abKii3n3 mm> n p\y .n>\y>K

mawn noa ana 7NI ,7>pn >\yana n>3Na'ivy^aa

'>0 n pbn ,nam> paai n"ivy nKa) vaun oipoo

a”3»am (1910) V"an o>3\ya ,(Kt?p ”0 a p!?n
;
iyp

.>oipon aan vnPoo !?3» aoyi ,(1914)

: n>30iaa .np>n3> maao a>y ,n>3Ka*i\yp

apn Tinbm .(Felsbánya) : Tl>a33ina ,(Baia Sprie)

niawn a>vn bv> n>mabin ov naa moa o’aiw

.maao a>y K>n 7K pavoo »"p 10'a ,n>3Na-'3N3

,1329 n3vyo Kin apn bK pn>non p\i>Kan looon

10 oiaann a>vn >a\yin aia .n>\yan n>niabo apa
.naaivi nwini

,70a ,am ip>an onovy niaaon

ntoaab a>n>n alpon oyoa i>n niaaonw p>a

.apn b\y nbaban »na nnaioi nPvo i>n ,a>3>n

aaoo n>n ,18'n nKon nb>nna ,jio»ioo naipna

n’3K3''3K3 b\y mo naiao noKa-ivybaa o’avyinn

.napin mn>3K nn>n 11 7K .(3804 noiyb 4274)

nívó .nia300 nbap <iki m>o>Ka nnnann apn
vyai 700*a ivii3 awi \ya3 580 nasoa 1310 1710

>nba manna nnro mr>n apn .1742 rovya

nianonwa pr’paaa .20*n nKoa 03 mppia
,>oiKb3>an pwa oa’no iaa> niaaon 10 laaivy

p>3n 7a .maaoa manón b\y npiann 03 ma>
aay oaia .apn nK iapi aa\yo av o>aa o>P3K

nnaap .nniKO anv nn>n nnbabavy ,noKa"'3K3b

nb>33ni noKanvyba bv nb>u nK nb>un apn bvy

.anaob nnKP> nK
,na aawnnb o>am>n ívnin Kb maao apa
pa Kb aoiKn ,1693 m\yo paK'ba pin >ab

aip>a 7K KbK ,niaao apa n>ain> nia\y»nn

.(ypap mo) (mérföld) nvavy b\y pnaob av o>ain>

50*n nnvya noKa'ivybab p>3n ooiPKan o>ainm
,o>aim 268 na iapai 1869 mvya .I9*n nKon
aoin b\ya 7K .mon> nbiai ”nn>ap" i3»na
npno >aab oninn aaoo aa> nPaban nnia>a>

pioa vai aaan .aaba 193 oaaoo n>n 1920 mvyai

nK nvpip ,nnvyKan obpn nonboo nK^ina 03

noPvyavy ppKan awva .apa o»baban o»nn
m\ya yoni o>ain>n aaoo nbv ai\y oooian

n>3Ka3ioaa k>p aaoo im .u>33 322 >aab 1930

,nKwn >3ab panKn ,Kan awva .apa n»ain»n

1941 mvy b\y apaoai omn>n aapo n^poa aa>

lo omnK nnovyo nina n»na ,o>ain> 309 1303

.n»oPaiKn
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ooini o>bni n>>oy 7312b 3y> >3»y ni3>on judi

o>byi3 o>oiy m bi .po>nbi 3ys>bo o>N3pin

maob o>3(n o3>n o>byi3n ini ...nubapa o"i3y

o> on inbNoa 10331 ...oiip raoa oroNboo

\yrtp juoa ibbn JiiDNbon by 3Ji>n oi>n Nisob

"vyrip rooa jnaob o>3(i3 oi>n isin oiiíq >d

naion .(3 >>o ,a pbn ,po>33 o'noo jvoo)

,»ny>3 JiiNob o>byis iP o>o bN30> 3333" Ji3Pi3

ima ono ,o>byi3o jin babab 3»nno >3io>m

.03 '>o ,oo) i>m 103 o>byi3b paob >3io>b ib

nos aiya omaa noyji i>>3ya Ji3Pi3 nbNOi

.(Jbp »>o ,h pbn ,ovy)

nb ib 3>oo ,13130 *m n piONiao 33

n

3313 D33 ina JinN .nnwn >no ,>biioo ooo

oon o>i jnaiiN io>niiyoo o>\t>3p mpoa nb>ao

NJiopi3N jvoo) onpoa ioan> niiyoo ba Nbo

J13>ri3 bO 03132133 03>>jy 0>3O0
;
(no »V ,N>jy3

.(03 '>o ,oo) n3in i>3b o>i>>3

>33bo 3ioya 3in»3i ,obiyn monbo >jio i>3

>3in> bo nbaban »na n3>oi 3io nbn ,onioo

lliyb 12bN3 310 40"H 0130 ON3pb ,0>3N3'1Ob3

00333 IN20 Nb pi>0N30 ninsoo noa 3>yn on
.o>ni3>pi nvbsno ibao o>3nojo 03 .oipoa

.>oob oyi32 nn>n n>3N3'iob33 n>3i>20 nib’ysn

131 3>y3 lop 7>3P >n3100 >3>y2 31P> 1935 >N03

10333 1934 31303 .3333 >33 bo p>p 3000 lby3

JIN ibpO 1938-31 1935 0>303 ;0>bp0 ilOOn

.o>n 14 bpon
oobs >3in> b3i3 n>n nooonni onnn ion
nNion 30Nb .n3>3on >3in> ba bo obaua n>3N3

ovn .nwban ji>3NOO o>3in> 80-d no i23pnn

.3>ya o>3in> i>n

jio33*n>3 Jii33b nb>npn ooo 1909 vnoa
jin b>yan >i>n papn ,oiöN3 .n>3N3"iob33

33n jin bNO obiNi 33ni jiiji303 03 o>byi3n

blb>n f33 0N3 3b3N3 330 .3103b 32>3 3NOONOO
03 03331 "ybin o>3in> bo Ji033n-Ji>30 ,oon

3330 JIN nN3 Nb 3bN113>33 H3in> '3 .31303

731ÜO J1V3 0>313" O>130 03 pO ,03>J1> 030103

N10 7N .00>3n >0>3 "3330 Jlimb 3O0N >NO

01>3 1J1130>0 703 >3)33” blJIOJI Ob>OpOO 3»>i<0

3330 0030 NbO 0033J1> V'>3>1 310 OVI 3130

'>0 ,N pbn ,0310> 11331 JV'IO) "bopo 113(33

7N Jiipoiy JinnNn jiioiojio oibo .(y'no >3031

,Oip ,NO '>0 ,3 pbn ,00) 0»bN10pN 0>3»3y3 10

3>OÖ 0>3N3'1Ob33 OlpOO bO 1311303 1»3y3 .(b3

pbn 3”i> ,0030 Ji3i3y jv'io) 3bNiu>33 ooo n ib

N30 033 1b 3>00 IIIOO 31333 1»3y31 (13 '>0 ,3

pp JV'IO) 3bN113>33 313 3iy>bN '3 ,3NÖONO bO

.(no '>o inb

t "3(331 1VO 03in3 3033 3b3N3 >33 3>N0 '3

0310 3>p3Jlb 3n33 pO 3nNb 33(p 101 .(1937)

>bl3ÜO 0>31O 733 3"3 OOO '3 1»31 0N310

NO>3p 033nn b 33 0>0 1>3N .(Strohli)

1N03bD bN30> OOO '3 IJin .331331>lbp Jlb>Op3

3>y3( 33 03 .(Dragomiresti) 003>03N33 3"3N

.3J1V3 3100 33(0 by 13>p3J1 JIN Nb>ö 01

.0N103 0303 N10 .13>p30 >0> 1>0 0>y31 0>0y0

P1300 ooo n p>ooo ,moyoo O>3O0 J1130b

O>3330 >bl330 OOO Oy ODbn b yso 313J>b

.310N330 3301 3N3ONO0 330 ,0>3Nllb>03N303

pO>33 >3330 '3 bO J11310J10 OlbOO J10N3

310333b 1»3y 13 0>0 N0133 33130 3N30N0 3"3N

3300 3nN3" N>0 ObNOO .0>3N3'1Ob3 >310>
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ry^npt) ímbwi

nnnnNn oovyno nbmn nam rtvnp >vyNi

i"n )o*rno 010P ,ivp apy> :on ,nb opvt’h

,vyi*nn vypp>o

iavy> tö 1920 mvya ,po inNt> mvy nNO
m>oPaiNn on .omm 340 tön novymoa
mva oyio ny>vya NbN nnamn tö nPban

m n>n iát >vy PPa .iába vyoi 1212 nmo mm
1930 bvy ipám ,p by m> .viovy by opivy aivy»

nid>n nNi nmn .vyoi 319'b ommn 1000 nno

ommn ipoyin oaivy” nPnna .mvap rtvnp

,mnnNni mypipn ’bya ,ioan oiin mPy
.o'3nn niNpvyo Pivy’ai niNbpnn mura inooa

>oinna ommn !?vy om'nbvyo mnnn po intó

moTOpa bán "[N ,ooinvyni naNbon ,moon
.0301*01 >oipo

ooaib nvavymo nivnp nnai nm noiyb

bN>mp> n mn )ivyNin am .oovyb o»ini
•nobn .mininavy oop»*p ipa i!?o -YiNiivy

p\y niaoio na>vyn iNnoiaa pNbio nvyo n
Pvy o>vyPvyn nnvya inai Nin .”ioio ana” bya

.(1896) vöm nvyna o> óva 1021 .I9*n nNon
oPmn ooam nvypvy oy anann1

? nam Nin

ovo o>iyn Pvy omooNni ooam ,inanoa

mám naiyn mtno iPn ommaivynvy ,vyyn

oy pi .t>v mobnn bioban ivyiaai inwoba
o> .niNba bNiovy nvyo n ,yiiamibp bvy nai

mim n ,inoono bvy nai ,m«a")iouo navy

vmn mvya ,ib a>vynb p>aon piy pbNiom
>oano .maivyn mvy ,iNOüNOb iNia oio ,(1896)

pinn jiNino maivyn \y\y vbN nin nnuin
ibNaoNmoia m»yn bvy nai ,oPa oioy n
1310 anan *PObn n>n Nin pvy

,
(Berettyóújfalu)

mn ^iNiivy bN>mp> n .(>.)orpio inwa Novy)

obiya vymnob nmo mn iibvy ,my ai nid>n

poyvy pNa 05 vmbNvy ya .inanoavy nam
maivyn pbnai novymo n^npa iyi>Nvy onaia
nnvyip avy»t> ,o>poiai o"vya nimom nPNvyp

.min !7vy nana nnyaNi

-'iNib onia o»'p 28 ,non naa ,novyino

: n>imna ,(Copalnic Mánástur) nnona .nnN3

vyiDNO linoa 1930 nob .(Kápolnok Monostor)

)N3!? lynn omvyNin 0>nnm .(Szolnok Doboka)

nNon nb>nn in I8
_n nNon ^loa nppio

,
(Magyarlápos) vnoNi> nb’npo pbn vn om ,i9*n

bvy onvyyn nnvya .nmio 0"p 20
_
a maivyn

)>no >iab naan mn> 1000 ynn I9*n nNon
*jn ,n>Nnuyi nnoi nb>npb miNnn om yiap

mi>ooni nn>bn ,VNivy>in bvy bp>ioNon oivyn

m )m piaa .vyiONb ntnnpa nano )oi ny iaiyi

,omvyNin nb>npn nnoio nopn bvy pbnn bnn

mpo nma ,Nvy>ip mán no» ,voí?yn>a nnma
.1867 mvya NbN opm Nb noian ma .mno
npi^ ’vyyob o>oon nnoio non pn inNb

.min inoPbi ioni

nvyo’N Nb ,o»manni o>Paban ,oipon >Nin

iiovynio nvna .nb>npn bvy mno mnnonn
o>vy>aan 011 Pnan nP>oo npo nob npnno
o>vyaivym onn> i>n nPN oP>aion o>anni

mn nNii nPnna oion .nnovy by nopvy N>n

.novynnaa o>nmoo nb>np »nb o>n>oao o>Nin

n»oit>aiN ima omm 242 non naa 1832 mvya

.>iob aiaNO n>n Tvyonn in ,vyai <)bNb anp bvy

yivyNin )iiai nooa ,b"i povy Pnoi am >ab

novymoa avymnvy ommn )ivyNi ,nnNa_
aNi bvy

inai 011 .N .ivyNp ipno Navy van omaN n>n

imái nvavynio bvy )ivyNin nb>npn vyNia 01

.1907 — i”om mvya imo 01P iy m mpona
nim nvaomo bvy >na!aoon nonn n>n van .n

nNo nn»va^n niN ba’p Nin .iNin <)no Pmoi
nbvyoo api ^nnvyn innbnai pio io>pn

nb>npn bvy nm >nno .nap by n nnm minin
: vn on .n labo ,novymoa

pio >ano
op’b i>Nivy> .n

^mpna apy>

1P1

oiavn moabN
paipvyin bNa>o

panm >ano
)omo nvyo
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nNO>3 im>oa inNp mo >i*n3 oioni ,nP>npn

mra oooP onwo P3>3 unaP np3i nin

on’Pn noo 3Paion Tinán m n>n .iwraa
.(Szamosujvár) inii>in*oionp nP>np Po mn p
<j>i3)n ,ni33in nN iP n3»3in nP>npn nimnoa

-joo nP 13P po ,n>ni3n nN on>Pn noo n
,nTVün ran iP>ni .nooino Po nai oooP iniN

Po naia inaP n>n i>n3»o >oP ono>3 ,N>3yn

11330 po .13P3 nmao ooo oion piooino

Po 3i>i3on Omni nP>npn nni33 ooo 3>3iN

.ipion P3) iPv óm n>i3n

noo o»n n n>n noomo Po ynnNn 3in

H3)>Pn n ,i>3N .(1918) n"3>in moa 1P13 .o>a

n>no ,inoono i>3)3 inpp>30 T'ioiNn n>n o>a

,n>3NiiP>03Ni03 o>invon o>i"ioiNn inN3 3>n>

>33 oi>noo 03 0PP331 innaP io>aon ouio
>3ni3 3>n> n>n iNppoo T’ioiNn po .n>i3

n 133 .naio Pyai onp o>nP ooianni m>ion

nnmna mini 3Paio >iP>3> n>n o>a noo o»n

VP3 inoono 1>V3 no>>pnn iminn .nio>ia3i

inaP Pnn po inNP i>o .31 )ion niannona 1940

i>nion .nP>npn >33 niiN3P nooino ni33i3

nnoo ,niN>pai ma>in Po naono naNPo i>n

Pdi Nin .m>oa mni>o ni30N3 laPioo ,PiaPai

(<>|T 40*3) jop ii3>n .>(>iivyiN3 iaoi innaoo >33

i'ioiNn ,i>nN .vanao no "noo >33" ovo

h3)>Pn n ,on>3N iaoP iai>n ,j>Ppm3 iNt>p>ao

Nin *jno ,d">on vPpna) "H3»Pn oo" iao ,o>a

,nNW3 vt3no mi3>no mo nPn 13>n

>ioio oPia üvo3 i>n noomo nP>np >33

Po ipaoa ,o>i>> nn>n oon nao .niiüoi min
jn .o>nn> (319 pna) 310 *j3 Pv n>nun 1930

nnn> 1133 ,nPaon >Pv3 '(oip 03 on>3>3 i>n

n>133)3 ianao ,U11 oni3Ni (Éllek) ppN iiv>Pn

Pv ,nNon n’ONia ,n>nn>n nmnio n>i33in3i

o>m>o ,>i33m niPn ni>3>3 1133 ,o»nn> o>nou
o>P>aoon >30 inoynn o>03>a .11311 nP>on omoa
Po >n3Poon nim n>n\y un oni3N .m 1333 m
«1P13 óin .P>3vyo óin p 03 n>n no3ni iiovywo

PlPp>0 :(1885 n3P3) 11P\yi31D3 1p13 np3vm PV3
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;
yii^ip >ra P n>*rin>

,o>*i30 !?m» nP'noa pipyt? np’N
;
omn> nap >ro

nviam npna ramn nymnai o>3iny

Dmnniynvy nt»N >aP \yn>3 mubnni nvmiNn
P’nnb >iNin p .nyi tiyi dPiod niNijnj

tini noipna minna n>nin>*>ü3Nn niPyon bavy

iriN\y ,iijnPi >i<K3->3m3n nuvynn nyomna nn>n

o>30*un o>naw njirNiip n>ian Pw a <)>yo3

n>3NiiPo3íoo3 Daniin pKi .»phu uiy>0'o

VPlPlNH ipomP ,(opNipi D>OpNP) (Erdély)

WO vn ,(10.55%) P03 539,427 HJO 1920 TÚVO

1iob\yb nbo>n mp wm o>*nn> >N3W obiyoi

*io\y»n oy n>3NiP>P3Nnon o'Miin in mim
,’30*un han!? io>’3nn on’y^n p o>nn >üN)n

t>\y Pd^dh otoyo .ionuo>)1 p»o rm>n> Pia

.tnapob nayoi po n>n n>)KiP>p3Nnoa o^omn
Pya ,o>nmao o»Ppn o>p\yo >pn vn on
o>73iao o>nro P ivPvn mm onya o>pan

.mnoa Paban pvyoa anva

íi>3ö)*p ííPvittttn

(1940- 1938)

nont?a óira t?nn ,m>3önn nPvyoon ba

nan^na npnanniy nbpooa Pai mwíon oPiyn

>3vy iPa iat7nnnvy mm nPvyooi — 1937

nvianai pson vn Nt? — nvnm iPn o>n\yyn

>a dn ,o»P3 o»ovy>o3N o>a>yp pb\y Piyan
>ot7a moyo h1

? nvPn ,noNa ,i\apa n\yy*P nabn

pi py n>Kva!? mn<P ,na>a nPwoon .o>‘Tin>

monyon mvy >aba p>mva»njin jin oinbi novyn

’dP nvPin nPiyan .n’iunai mm ,nvnnn’n
iij*ia nvyNa .mmn ,mwab vn o>mn>n o>miNn
,o»D\y>o)Nn ovinNn mmna onin> i>3 myno
nNH’ n!?i mvypano nPiya Pvyoon nupi tó

,va by TTün a>inn!?i piN Nap >ia nPao
nnP Dt7iN .lo^y Pvyoo!? mao nriNi N>m moa
l?nNp p«n nn ,1937 naoma 29 b\y m*i>nan

Pwoon naam jin *ioo Nin .m inuo >3\yn

Pap ijiPsv) >a t»y <)N ,njí> pviNüpiN nP
oipoa .(9.15%) mn>naa >y>am oipon dn pn

oipoa ,(39.5%) JiPNiaPn mPon nnai )WNin
,(20%) n’DiNbn n’TVNn mPon nnai >3\yn

VN>*nip bvy "bnan ~iö\yn" nat >vyP\yn oipoa

>ta nvyyi nmn .vi^pn >o\y>\aiNn ,(Codreanu)

\y> ,n>3Di3a >üN3n nvavyon t?\y ínyi jin ü>oP
piNa >ovooJN mn P vvyn biiNp ^bonvy pp
m^N ovya nmn> mma nn>n inainN) >\y>N

131ül?\y >’vy ,NJ1J !7Vyoo.(Elena Lupescu) IpoaP
mwNnn nbwoon nnm ,iaP ov o>ya*iN ia*iN

pia mnoÍ7 .’ovnvaiN y^oa >iPa ny>am\y nvnm
mn>u noa mn!? nbvynon np>aon ,*iüpn pin
inra viubvy )V’a^ >\yPvyn óva .omn> im
on>aaiy paw ,oPtt> o>PN*iaP oviny nvyp\y

"W'mó nvnnvy p^an omn> vn onnaiyi
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74nauoni mjxa-'ixj nhmph ayhj

nh>an aiavaa hhannh iya> .mn >hha hy aiowh

oPnoo <in onoi (mmjwa o’oyah) o>hnn aoihi

vm>aa 7unh dj Pini yiawn nwaa hy aiayh

aohw ,V>aiN'aa dj omva mnw pm> .>”\tn

napa naonvo Nmpva Ntnn na>w>a imanaa

o»n naiN ihmi ohia oipo hao .uyoa in aha

mno hy ,nauon mawa hy now ,oaap >na

nvnh ihanwn omrnn ,aaa hw vm*p .nnawon

ompn o>on>a aaan >awm pa mihwai opwa
.o>>mau> 7NI

iy>jn 1940 aaooaoa 28 nawn óva rom

,
(Dandár) IN'TJN'T na>n>ö OUJnn Op»n nwthw

nhap onh nnau na ,miNa-'JNi a>yh oaaaa

na>n>n nonn .pha o>h’>nn iwa>n — nanh) ooa

nmnw ,o>iaho”o oihw hw nmn pha iaaa naw

o>iahvv>o oihw ay>w ih>N .nawa nauo pioa

nN paoo *T’D mn ,waj nipua 711a aaanw

onh pro mm onjjinn oP»nn hw ommwna
,pn may >ah .onaai aoiN Nhh owpiao nN
pai iva 00D01 opw nhN>a hmnn ,non o»n
o>h»n nwihw umah iy>in" naoo Kim o>h”nn

...pha onh mamw NaNö lyam naaon nnhano

o>h»nn .pha rt? mao>w pinaw a>o y>am un
un .o>ha djin Nunh oni Niah >no Pnw
uh ."Dipon tin nty 7011 .anya inu>w njy

ouaarvai ma>i 010 mn Nhw nsv nhN onaa
vauon o>aa^n >iw .ovahvvro pai oP»nn y>a

.nawn nN* anNh yaann mipnw maan noaona
hw mya hhaa mvnw ven ow pn maya i>n

hhnh hha waaj Nh ovahvmo pw ,naw hih>n

yia>Nn hw 7wonn >an
,7a ojon dni .nawn nN

: aoDDi 7>wdd pni .o»nyaw mon >jNaon

oP»nn nwPw mn yiwNa óva ,mnoh
ivya auy Ninw >aNh lyuim o^wian onwa
Tioon aoan pvah nph) Nin .naipo aimo
.mawn 7aa (Misztótfalu) Pn2'diüd>q (D"p 6'a)

nNuo Nhi o»nywa maya nman ny’jn >mnNwa
nphj Ninw o>jawn nh na>o ,nua >in nN
Nh aoaa maoaajN'm 7N .aaon aaan iivah

Nhi iya> Nh n>)Na''jN3 a>ya oj .oPa nya>

aPw mayP ham o>iaho»ow paann .oiha

nann aapji mnj dwi (Buság) jNwia aoan

0>h»nn .(Német Ferenc) DDJ ^Jao hQP n>n

laioai oawD onh laay mnohwm n^yj o>nxian

nwihw o>WNnh )>nw njyoa naniw aaa hw
pah ."anN >am> h>awa" o>njn onjjm o>h»n
nanNa ipmnn mnohwnw 7>omh w> nNn
>aa mnhiy naanw ,nxajn na uha nv’jnai

mhyan mata wa n>ajjm mm .n>o>hia nap>ya

nho’jwa anatNn pvwn Ppd anN ypap hy

omanNn o>a>awn anN hoam ,v mai on»
)aw ,oupn oiwd dj mn m pina .)vviwn hw

nyah ayja Nh nny ay o^aim'nmNn o>pinn ha

voaa wiaaa

ih7p>Y> 70 o>iahP»p o)hw f>^7

naua jyjow oPd o>pina aan )Na ay

hw >oaw>am >naann phahan oaoyaa nm»n
aaaa mjpni o>pin hw nmw .majnn >aim

upmi ippmw ,n>ajnn >aim hw naiayn ma>w
o»nva .>oun ooi>pa pja ,1942 — 1941 o’jwa

aaaa ya>NW ,)Dpha >jNaon napon hy aaym
D>0> ,(Nagysikárló) Pap>W'JNJ n>JNa"'JNJ a>h

mna ,(1940) N”wn mwn wNa ooh o>mao

m mn .mvNh onjnnn nooa anNh waino

o>h»n n>a >am> hw )iwNan n^an >Navh aiap

hy nya awao nw ia n>m v naipna o>ajnn

»o>aanw"n >a> miNVhnwNao nirnh >iaitn

o>aiaon aiaoa anai aaa m nita hy .onrnnn

aio>*hy paon o»n ,nüa)n p >ao o»w>Nn
óva nnj)in mnohwh w’jnw n>oawo ny>an

m >jNao ata>p Nin vNa .1994 oaNa 13

maipn nN aNnon ,m oipoa 7011 aiavNh

,m )m paaa n’najtn noNiih>coNauai n>ajjma

»naianw"h mnwNan o»mw u»na ,1941 — 1940

.omnnn >»y mnoün noNiih’DJNau hw
piw (Cicárláu nooiaa) ihap>w*'jN3 aaan

,o>aim 42 ia laaunn 1930 mwa .noNa-'jNJ noja

>am> .o>awm 1458 7ino ,mnawo 10—8 u»na
,n>JNa_,jNJ hpjh n>nh>np m>nao ia»nwn aaan

.o»nh>npm o»nan o>ma>wn nN iha>p moo
)ua ,o»nh>np maoio noa na vn ohiN

,niüo ny haa )»jd o»pnn iaw ,nh>amma
.hNaw> uyioi naw haai aaan awaNnn awNa
pmy nmw ,aaan >am> mwah aoy y>ohynu 01

onirn mavtnnn pw ,n>JNa-'jNjaw mo naana
ojw )an» .n>3Na-'jNjaw vh naana noap aaaa
Pin) na>ytn nh’npn mwah aoy yiap onw
>am> .(maioo nvaaa mh’np noa oy an>

,iojaann ,mwoi nain >aoiw ohia vnw ,aaan

,nno >nai nvun >hyaa a>yi anoo ,aiaaa oaia

o>pwoi mypap >hya vnw onoi n>Nhpn namno
o>naa o>am> 7aaa ,o»aaan o>am>n .o»Nhpn
on>my>a> 7N ,o>hiaj omoh vn Nh ,m mvNa
>aa ipuon ,ommaNO iha>pw ,nan mpoa
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.m>N*ipiNb inbvyi onwn onvuinn m .nvypn

m>NipiN nnm unw oninm looovy oonyo
nn ivymw m>NipiN >pbni .50,ooo

_
i n>n

>vyiN ipoyin ,nnnn up piNb mvoai ,onuinn

onm bvy nptnNii >ipua ,nb>boi mnyn nuibo

bvy npnoi ni’yu ,ibvy pibm ,bt*n nibrnni

m>on ,nun mbyn m>on ,y>to mini nvyinnn

pib>o ,o>nnin nnnyi nvuonn ,o’piüb o>bivyan

o>oiu ivyNi .nimo nivyp vn nmayn .o>vypin

jiito -nrt’o .onipoa onim mm mm iboi

>nban orr>n bin byi ,o>r niinp yin onypin

,on»inn onpoon bvy bnin om *Ti»n >vyiiN

uro onnan onpoon .*mNi onoiti onna
>vyjN nN onnb nnn> Nbvy ,onmpnb niNun

nponn om ,pNi .o»n onvyo nrtiyn nuibo

nNt n>mnb oNnna ibyo onmpni nuibon

.niNnb nvypvy nintiNi ommn bN lünmni

(Szombathely »noNinio pia ,mnnn bnonm
nN nini inNmn uob "np “int T>nan

,
Ferenc)

: nbN oPoa muyn mmy >vyjNb on>n

>vyyo ,mbinn nanN nvnb naon nmtiNn"
nn>n ninmvy ,nnai >vyyn nvnb non nyílt

rnN ,nynvyn bvy ooit> ovy iynin ...pyb

n>n in bi o'Tiivy ,onin’n nba ovyv onn
"...min

nb bbi *yni imái muyn nuibo >tv>un

vn *jn .42—21 o>bun ’oinna ,bu minap

"iát" nbN .42 búb aayn oj lovivy "o^nra”
o>vyjN nbN un .ovvn ni iNipivy ,o»vy>N onm
mvn vyi7 .on>mb>npa ouwn on>pon iNb>nvy

nna ,o»vyon niympo >bya ,on’vyy ovn ovym

oo>nio pi o>obn o>poy ’vyiNi oo^vyynn

m mby ini nbN onnvo o>tnub nnvn .onm

,
(Baross) vmNi miiN ovyNiai o»mpn o’mun
ovin >vyNii o’ppy Pya bvy mvnojNn imNn
>in*n o»mpnn o>o>jpi o»\yonn niyutpon

nnnn >byin *ioonb non it Tvn\y ,nj>ion

nnjnn nvyo Nmn nbN mbiyo nyomni .omm
n*nn\y ,1942 bnoNi 22 ovi >N\yn n numn
nuPon io 15 iy 10'vy ,iib iwrb ovin ’ipoob

in oiwyb nvnn o>oomoo" omn> vn> n>tm

omn> o»ib moon oj rom m ."onoyob

on’\yi >nbi vn ni»N omnm o>n .42 byo ob’ivy

muyn >Njnb p\w bioi nn>o muy bob poibnb

oj mvn m>NipiNb o’nbvyin pi .nj>N*ipiNi

— o>rm>-Nbi omn> — o>\yjN bvy nbm nynp

nKiwn noipn

*niyn ni\ybi p .o>nynn o>b»nn vn \y>jynb

i>n r>po >7>-by íVNib nbipni ovy\y ppiin

*i>yi ’Niun oo\yon*n>ii p ;
nuiyn nitybi

VT>pOO inN\y
,
(Székesfehérvár) INIimO'VypO

r»y Nin .>jN*ion mpon by nyy y>m on>nn
imiip oipo yin ni n’-inii o>vynni nnw
’Nisn vi^'nn >T>

_
by pi ;0>nbo»vj oibvy bvy

l’in'mi .o’nmn o>my vn nvy ,mut>ibpi

m o>nynn nvyibvy vni o>noi*i nwibvy nvw

oibvy .*npn nniN pi .nmpn oipo vn nnN>vy

bvy pobyn nna bN“ivy’'iipb Nim o>nbo»o

,*iioni ,>i on .1941 iNmoi 12 ovi ib*ip>vy

o>vy>n vn vny nuiobvyn in ,mnivy o>nynn

<1N npisn ow ib nn>n Nbvy pbNona ny*ib

omn> nm pn Nb i»*iy nNt noipni .oni>nio

)ot pioi vin ,*iioni n>nvy ,nt yniNO .mvvyb

loiono by moN nntnn .ni>Jtn >j>yo nntnn ,nt

pnon no’on obiN .vth nvmy ,mivypnn >bn

nmob io>n ym n>ni itiNb noo noon nsmn
.ninoni nvNi'ONJ nm>

(Munkaszolgálat) mii í1*T1iy ÍUJlbO

1939 >noi I2"i bipni mnyn nnvyb pinn

.1939 >bva inNi byomi 5070/1939 'tm n <)pini

nnaio (Zászlóalj) nvn> bn n’Niy nn>n nuoon
>o»uo vn nt ibvyi .nvNinn nvtpoon nnNb

o>nbN on>m o»Niy onn o>vyiib mnyn nuibo

Niyb o’o»unn bbi bN on’b nmb nnt n>n

jin ibi>p om nvy itvn onb obivy .nuinn

yvob yjun bn jnn Nin .)iton nun piN
pi min on nyo nnoni o>o»uon ninovyob

iyp pt .o>ton vyi by loruvy pn> yiyi M dini

mnvyn nnuinb Ji’Jioyn (Erdély) nio>o mNb
nü>n mNb .nyib mnyn nuibo >vyjN bvy oioyo

oiyo ynn nnymn n>n in nnnbob nnmn
oy o»mtN onm nbnin Nisn no .*inv *ny

oniNvy onnn .(o>minb pb in) nny bmvy'oio
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.oornt ont ,o>mm*NÍ? omtiN oa ntnvn

nim tii?o io»nv?n maNi*’iNai ovan lotni?

,on*ioN3“|Np miinon omm oa maNiiÍ7>P3Nto
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nboynni "nnna"n naiona ,NpbNP'noNn a>b

,bNap> pNb oama naayn opdi pponiu ynnb

im> 1946 b>a<3N bp n>upn nnunna
miayn nmbo >napn bp ounpnn 141

,nnnb >pu>iia bp inNan nN n>3Niib>D3Naoa

n>nnyn npPanan ' n>pi bp jurtán innaona

>a aiaib p> .(Petru Groza) ntiai inoa ,nnnian

o»nobpni onnan vápán vn o>mvn in pbn

nip’io bp naiaN nm>ob npbi >piviin .nmna
nipnon .n>3Niib>P3Nao bp nnipn nnvn mvini
o>bunn .onnnpn nua oy nn^ non
ipán!? omini onaayn dn n -paa ívun

nbN rtuna o>rtumn vbyo by n>pyn ívboan

jin vív >m .mnpnn ,obbaa oni ,omn>
oniNa n>oo>3>bNopn nmnnn npnvbnn utt
oap ,1946 bnoNa 30u ,nni3inb inna .o>n>

bNmn npan bp unan >piviin bp ina jin

VPpann nnW NinP ,(Marcel Kvári) nNllNp

bp npaian nhnm >ab pnnyn mnnn Nana

Imin aip 1946 >bva .mnnn nnnn ivaopn>n

nnnn bp naon http!? nnNiib>03Naob >pnnn
aopnn an nmanb oi nan nw>nn .nvnny

oun omny .niNbnib >pn>m jin nbpp ,nmnn
*jn .nmnnn nbpnnn aii onnNO oi mono
ibanpn nonv nmnna oi .bum Nbb nm aaan

naanb .bua >Nan mapb lannnb >pnnn )ynb

1947 >bva l oiu >Nbma ib npiyin nma>Nn
>pn>in >n 1952 oaND TV .(Ezredes) *pbN HITT

inaiapn nppoin m paina .>Nbma inaiapon

ibN onpa .inai m pnya vnwpa ba >ba
Nin vn> «iipa .nnnain nmaya >pnnn aay

imiay jin npy Nin .^nana ona ipnna aay

nyia onan )pnna innay in ,nmNii naio nna
nninnai nnniaa bnpn nya bp ^nbn .iniNnaa

minin 1956 aaiopiN n>PNiai nbum jini baa

,miNna Na aaan obiN .nNbn n>piab main i^

<1pnn inNb ,innpi jin nai 1957 *iNi*iaaa 16 oiu
,Nbn nnii papa nnapp nai Nin ,’jppp aP

ói nm ouupnn pa .onna npi!?p mannpna
.ppamiaa nm^iNnn ntnnpn Pp naa ,apu i"i

,>Nann apnnn oi <irmpn nnun papn oy an>

o>3inn lonjipn n>ibna .n>Nan nPnpn nm!?
*inNb .>pn>n*i bp iii*in anN nyn o>aa omn>i
.nnmna nNbn n>np>b>amb >pn>in nai inm
ty ,ipana pan un miapnn jin nbap uonbN

.1977 Jiipa miinb

nai (1966 inuu 25) vopji papa n óva
*ppn”a "opi a>" oypn manb >pn>in mn>N

o’p»iidp onbp nnbn ba by .onip>on pnnjinb

bp *nnn >n>b Nbb a>ya ouainpn o>tin>

o>b»nn jin onapn on *yaai onum o>b»n

.bio>pa pjyn :iua nnN naipn nn>n ,o>nnibn

,ony n-a n>JNiib>p3Napa niNPnn yinN bnnpa
n>np nn .ppibnb o>jin npn >pn>m n>n

b>nnb na ,ma>mai nip>nba npy innpoNa
o>pin >jp miya ,n> bNb n>np baa o>*tim

bnpl (Gombay) >NaD11 bDPUa ,1b 0>JDN3 1>np

nna inbpi ,mpann nbabn nnai (Balkó) ipbNa

o>iin?b jnnp >bai mnp >ab nN>ap->m ubN
o>ab>i o>p>nn— o>yaaN na o>p>pp ,jiinp>u

ViwiNb nibpnn in bunb mpna ,19—16 na
niNPnn by oninnn an .n>bnnb hpdnp nna

jiinp>i nnaa obiN ,nNUpn*>in dn na>a Nb

p>nnnbi niNPnn jin anyb o>p»nnn >*na nby

ima o>bimn jin ouniN .nnNa'ONia mpana
pia>na up’ Nb mnnnp ,pma .p>n 3000*aa n
in oip>NUJia pun 1944 ppniNa 3l*a ,on>

Ilin .niamibp *i>ya >Nann vimnna >pnnn
oip ynn ,pnn n>pap3ip nnpNn wnn Nbp
,ban byi .o>anui ib vn inannbpa mpona
mai napn nnn iNb ny njiiNa aaa inip inn
jiipyb o>npian Nan >pin ibnn ,iinnin n>n> >n

.óiba Nba nn»np3 nnpNnn .opai iiapn jin

.1944 aaippiNa 17 óva nmnip n>3Na-'iN3

op mnP3i aun in nvoin nbnn p nab

in nNam oip ini Nb ’pnnia .pbnin iniannui
nn ya> Nb p>n .miayn mnbaa vaip>ab n>mn
manbi annpnb ,a>ya aNPnb apin DNn .Jiipyb

in n33 niaiaan nnapn ba oy ,onNn Nanb

>pn>na nnpbi n>bban mipab ynpnb apin ndp
na byo’p ,oin bab npbnnn jin nio>n a>NPn
idn .Nann oy an> ni in^y Nin .nuai uipian

óva .miayn Jiinbaa omn’nn pbn oi niP3

ninPNn inp by >panin auyi 1945 aNiaaoa 27

.oinwib o>N3p o>ai3in Nau n>np nn ipnnp
nna .(Gyr) avi a>yn a>b a^yn-nnb piáin Nin

oi vn .ibana nby nn nai idpn iya? Nb Jiiyiap

29'a .o’amnn o>3<N3n nn nuai Ninp myinp
npibpa .auynn in obnnb nu nby 1945 paNna
ammn ,1945 b>aaNa 19 óva ,pn anNb jnyiap

piann iipbp nnn ,n3inn ivapp>3>na >p^>na

nmnn Nana napb inmai nN y>nni ,>o»aion

(Mátészalka) NpbNP'nPNO aua anin Nin annyn
o>p»aipn oupann no pun nbiya <im>pb nan
,omn> bp nuiapb aiy >p^>na .inia>aynp ,a>ya

nman bum nN iaayp ,nmym o>a>yu o>uibn
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vyiPaP nPvvn v?>Pnn nPN myn> tód Py .onnN

yap 1944 tnNna 12 ovo m .nvyaaPi nnnmP
: nPvvn

jíPvynow *pnn JíPvynoPi >P yn> na iát m"
o>nyn Paa iiai> muana nnmna >nPnp

Paa o'oPivyn ,D>nn>n .onniNnn o»ain>Nn

o»mn> in o»nmspNn nmuv ,nnmn
jinainn n'UNnpioonNa omnvyio n^nnP

,ivaPa mnN nPmy ,nmnn oyn jin wan
."m asoP

my>n> >nPnp Pvy ínynP iNainvy >a py ^n

,noonj oy Pia>n jiinP omoni mnin mán Py

,1944 mvy Pvy omvyNnn o>vynnn *jvyoa iPnnvy

Nin .oom vyian Py myinvyn jin PoaP nva Nin

oonnui mma Py vymo mnno oj opyjin

,*pa nNüina ."D»opNO o>ni>N" ovin nvai

py isPnnvy ,o>>3Nr>vaN o>vy>N Pvy arntyp mmai
Pa nvyyj nP ,o>pyian vyin>ni nvoPnn na'mPiya

nannP na nyin mya oyni Nasn jin panP '(ono

nNnJvy ,nvyaN >o»aio \yia>a oao vyvynn .vyaiaP

r>Pia> jin pmvy ,onni vna>a nvyNo nnv o»no
vyianP isn jin .o>nmnn ommon Pvy nPiyan

rvn pián ovyi 1944 onNna I 2*a nPv»n N’sm

>P nunn not»vn pomn nsiyn .”nvnnn yaao”

(Ghyczy) >SO IV ^inn n\y ,(L. Csatay) >NON’y

amin (Szombathely) »noNanit? '(na P'ovannni

niaaPNi n>yn nPvy (Kelssheim) o»noPp yinnNP

.onNaa 17-n anya D”pnnvy ,nPvvn oy vyianP

ívvPnn naa oonnin pvy ,o>>nnirnn i>n omnn
onmnn o'vmnn Pvy onany .nnain jin vnaaP

n>n naa vyiann yaao nvyNa pn nnmn oanNP

.1944 tnNoa 19 óva ini*>yn

mPvyooi >nPnp vyiPp’o ioPvy inavy o»mvyn

oaaoa nonon nym Pvy naipn nmn nnaina

nP 1944 vtino )>aP 1942 tnNo )>a .ommn bvy

omn>n by o»itN3n o>pinn dn mm>b\yn iodn

n>n nanni .niN’aan ia \ypaia nann\y maa tn
'(naa ibya Pwob naNa'ONia .oipob oipao niivy

ommn na in>on nwN nvo\y>a3N myiap an

oy nbiyo ianw> bab o>mn> Nbn Py io»ni

ninm — nnam nvyo>\y tini noipna .o>mn>n

o'vvba >abNb obpa oipo — nn>an woDNma

;Vbio bw vauin in obnnb on>n>a nby\y o>mn>

o\yo o>y>inan nya n'paiboo iabo3 onim >abN

ivymvya ,1942 uvonNO ,>(>ii\yiNa movynni

mnu nPi n>paibt?o o>mn> 52
,
000'a mavyini

nxium nüipn

1979 nvya .uai uiwn noyoa ,"obiyn dióin

,ia\y by nay n>ya amn Nnp)

pmrib inna

’vmnNa vt b\y inbvyao nb'ai oy

pa nbV>oa WNn \ya>W\y ,(Bárdossy László)

mo'n nvn inovavy ,1942 tnNOb 1941 bnaN

onib'vy mn>ai nnam nmn> by mán ninnP
"0>ni" o>mn> nivnn ,miob o>mn> maan b\y

pn nnxbi 1941 fiioa pobnia-^iiONpa inamvy

— ni’NnpiNb nmayn nm\y >\yiN b\y onib’vy

,(Kállay) >NbNp \yibp>n nbwoo \yNnb min
>ONnpioonN'ano\y >K3>nn pNbNp .1942 onNna

.nain ovnoNa ba omp n’n ,)\y>n oia>ono

noanb unó '(ani wvy Nin ononin oniíon vn

1943 m\y *r\yaa .nnmn tin mibopn nnmabo

.ouonin dn unó ívnnvy onyit noa opi Nin

n>mapya\y ,nnioan b\y mpbn n>ann n>nn Nin

yianb nwnaiNn b\y o’Np’vvbiam nmnyn ibnn

non Nin
;
nonbon io pbnon nnmn\y >ibia

;
o»itN3'inan mmo>n )o '(inn nmvy jin nnob

oma naon >\yyo jin vtnna mpnb min Nin

jin pnb n>nyni (nnbtmv >n>a \yaaivy) n>nmn
mina p\yon Nin

;
ib o’NnnN vmy omnpn

^nn 'imnab Nnp\y >a Py ,o>mn>n by v>va

nnnnb o>bnn Nin ;"nonbon nnN” n>yan bw

by pnb na" onmnn o>nnibn mnian vn
nbvyoaa non Nin ynnN'ynnNi

;
"o>ONanNpn

."n>y”n in nvna nPo'NW nnNb ,vbnNa

10 nnmn jin 'pnb niNO nyn\y mnob
*n>na\yn n^iapni >NbNp ian>o ,nnnbon

n'nan nPya nyy jin Papb Pvy v>oNnpioo>nN

onmaj by vnanb in oaomn na Jiuob

ji'iani nwPa aaa nnmn nPiai by pnb

o»nainn omyjn Pn>3\y innrNiyan .vnvyaN

nP iiiao n>n nnan nPya Pvy onno oy

,nonPon io mnam P\y mupPnon mvynP pn

nna >n>a n>nain P\y nvtna>a jin yvnP nPn

'PaPa-’mann nnon Py mnvyp nruNna .mayian

mámon nvyp>a o»aiNPn o>anyn Pyi mmoon
o»Non iPa jin n>nain Pya p>nnnP mmioan
Pvy im>3»no .>oin*>p>iivypa vyia>a novya Pw
n>’Noaii naonN .nPo>nP iPain vmmai >nPnp

pa nnNp mnvy >a ,(Edmund Weesenmayer)

on>a ,nnmna nPo>n Pvy >vy>Nn nian-navo

mPya Pvy o>3>aj oy >nPnp Pvy vyio jin nPomP

iva Jiimpo iiJio oi iP ynu nann .nnan
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nbvyoob nn>n Nb n3>N*ipiNa miayn nnvya

m novya ommn .mvyyo nyavyn Pd >NbNp

bvy >Nan o>o>n novyob Dóim nvnb ia>vyon

iyovy3 Nbvy ,o>oonNü on33in o>b»m oonp
on .ombN iy>3nvy >n*iiNn yobvyn niNunb

o>o>oa miayn nnvy >vyiNa bbynnb ia>vyon

Nasn ma iavyi miayn nnvy >wno pbn .no>o>

1943 *iNma nbmn m’oin nbnnvy mNb ,onNn

131P3 onnN OU*l 0>3bN1 (Voronezs) ’VOini *T>b

<jmn ’NbNpvy intó 03 .nwinn Nasn oy am
,(Nagy Vilmos) '3N3 vyiob>11 bN*133n nN mbvyoob

dm *ybnni ,1942 naoooob 24-3 ,n33nb noornoa

pioimon (Bartha Károly) nn*lN3 >11Np bN*133n

miayn nnvy >vy3N bvy oasoa iát nmvyi Nb

mp pt ni’NipiNa *ip>a 0N3 bNmn .ni’NipiNa

nN nyTb nai Min nmo ty .mponb ipian *inNb

vy3£)3 hon .miayn nnw >vy3N bvy nvypn oaso

dk yovyi miayn nnvy ’vyiNO noa oy mvy>N

omaan omspn nymb N>an Nin .omnmbn
Ninvy onb mnam ommn by onpaio vnvy

nmnnb iaivya ."din oai o>b”n" ona nhtn

oiobmobi onvyn nsyiob nNivy no by oni mm
hon .obm nN a>o>nb na ony* oipib vboni

: nN*nn Nmn

vn ib>hO miayn nnvy >vy3Na *ny 3imb v* n

.nonbo'mavy

.nnvyn p nmivy> omvya mba in o’bin .a

mayb o>vy3Nb nvyaNb na naivy> yiton nvo a

bvy nnnN mim o»3ai3n o^vynyn ipoav .1

.nnoNnn
no>no >vyyobi obm mba orvb o>N*mNn .n

.ivyiy» miayn nnvy >yon >aba

n>n Nbi mbana ovin o*tn mnvy ,'3N3 bN*i33n

nnNb) maio nova bya mn ,bN*ivy> nNivya yi«

moiN morna "o\yi i>" >a>a ’ínj nam nonbnn
>\yjN dn v>\ymb n> bNb n>n Nb in ,(”obivn

wy onnoivyt onnpoo .m>NipiNa miavn nn\y

n>av>n nvovyn 3>n vmNmnb .onbvy iinaa na

si nmon *yina im\y\y miavn nnvy >\y)N >aba

loipoa mio 1943 óva I2~a .nbano noipnb vni

Nin mvy ,>non>ti vyvNb bNinn nnnn *ioo>3>ob

^>pn aono n>n Nin .müio ’o\y>oiN n>n Nb

nitva .noom >aba mv miN mm ovnoipb
>onn n^ivb pNi pyispo b»n n>n Nin naa b\y

>oba 03 3n3 *yai .’ONipioonN-oiovyn nooobi

.n3>aon ima miayn nnvy >vy3N

on osvy ,onin> i8,ooo*a NbN nNt morrn3noa
pu .1945 tnNob 1944 naiopiN )>a novyin

8000 ay 6000-a n>i33inb iobo3 viriNbi vyn>3n

o>o>bo 15,000*3 nn33ina vn ban*ioa .omm
nbyvy ,ybia m*tn> >*mvyo 2500*a oainai ,onim

ono ,o>aTT*Nb oona nn33inb yonb D*T>a

nmn >NbNp nbvyoo noipna .nnin> Nb nima

npn yinN n ,ibyao “i'ooiNn bvy invabo>n 03

vnNi "i'oniNn .n>"i33inb >ni3b>ao >ario n vnNi

n»Na n"> ovo ,o>vyan niiovya vyoDNfiaa iavy>

17) T'vyn navaa N»a ayi (1943 >Noa 23) 3”vyn

•ja ovyb iyo3 nn33in nin>o onbN .(1944 *iNi3>a

>(-iy3 n>nvy ,ibyao am nN niNib >ta pvyaNtiab

on^prvNbi o>a>on ,n>*i33ina om o>ain> by

o>aim nopio nn>n ibyao mn bvy mm .inNa

.vninbt by wau onbNi nn33in >am bao o>an

nyom int nmvabvyn .vavyoNaia bvy maioa nNii

nn>b30 (vnNi) om bvy lobon ouy .ipnvyi 11

nmobvy >t>*by yivy>oa Nb on ,*ioioon >aa ,nvyy3

.nNbon onyn>a >m ,nn33in

piNa nn33in nin> bvy >baban oson 03

naoi nno omm .*jny yNb nonvyn o»n3vy

>an*i bao ,onim >obN .ynao )>Na oyoa

’oinn baa moo >anub ovyoNiiab iyon ,nn33in

>naa n>mo no3*ian nn>n bba •jna .nbaban

— vnvy ’Nanai — vn on .nn33ina ommn
o’poiyn o>*nn> >aba niovyNm o>iüyoi o>vyib>a

onam io»non onpon ana >m /mno pivna

o>3ivy vn onaam nnivy poa in o»aoa ni03pa

bo o»n3vy nbN vn bba fna .oipob oipoo
naipn nN nay> nn33in >nn>vy ,mpm ny>3i

>n nmn nn33in .mbvyai opvya novNn nonbon
,a*iyooi mi00 ,omoi iiono nyio o>a ny>3*i bvy

nwob omm irau ibbn o>oiüyn o>novyn baavy

n»vyyn .o»oipon onmiyi ooonsn ma o>abN

,p3NT»oa ,vmyiNa a^pn Niboa nbya nnon
ni3>ton >ama nan nvno namai np3>ba*ioa

mm opvy nn33ina ib’Ni .o>3o*i3n >*i>a nivyiaan

om mNb mv aio *rmyb nvo>ooiN bvy nmiNi
nooasn mnnn oy powa naa pnonvy ,nonbon
oabi nb nnaa nmaN -jm ,nnyion nnao
(Nyugati támadás) "n>1N113>N"b n>2’it *jmi nn’ia

,n>3onai nnan niitnN ,nva*iyon nnan nva bvy

’NbNp vyibp>ob nmn nNi bai ,non>N aiyoa

.mbvyooi

>i3>vy oivy pnon Nb n>*i33ina nnN nnna
mnvy navy ,n3>N*ipiNa n>inn N>n Nbn ,naiob

o>n*ivyon >a3b .mmm mn>o <)bN o>vy>ona
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."ooNomvn bo mnnin íi'o oomno ,np>yn

obion rvon bpm Nb mrra mn’ N>mnb

in >mnnn Nosn mm nyoono in mmmno
nvnbon onNb mtp ym .o»oipon o’iomn
nnnb inbon mohion nvnrvn b3 oyoo imnm
mmnm mb .mmnno lONOin mop mmn> pm
nonio /omon nmív” ooonhoo lopio ibbn

600—500 nmoo ,”03Nomi”n oy *rn> mmnnb
oomion >ono nN noyo in .p”oi ionooj >\»on

o>mn> inpbo in ,oooojb nonno o>mnnn
by moo noyo pm nony >333 o>oo o>ton
•no onnN moipooi nooon nnnno o>mn>

üoonhoo nbyo n nmn> nsb .orron onNb

,1O0’>N ibTTN *TOy 1ON03O ''imNOipomiV'n

by 00100 vn nbN .o>n 200— 150 moo
iyon on 03 .mmnn mm’ P\y ">oion innom
1>n 10D»N *T3bO .P0NO3 19'3 133 OONTlOb
bo pro onbo ,o>onpn vmiy "imNoipmira

moioon niroon boo ”>oion irmom ymoo ooo
nbooo nmno ,(Szt°jay) ’N’ioo nbooo .non>No

mni3 moob nmoyn ,ooomn nvnboo moio

1iono”b nnoi33 dn "imNoipomirmi oioon

mnnm mpmn mnonn nN onb npomi ”>oion

mmnm bo pioob booon myim jin nmoyni

noibo ooion moob nmoyn nbooon .mooion

,
(Endre) nYT)N ibüNb ,n*oob o>yim o>oo>üin

00003 03>0O >0>31Ob 13100 ,(Baky) >pN3 ibONb

oom >bmon <pNn by nnooo mNn ,ooon

moo ibwb >o>bon .>v»bion <pNn by nnnno
030 ,n>00003N'U OlO’pn'yspb 0310 (Ferenczy)

nbN noibob .ooon ooon bo inip’oo nn>n N>n

.mmnn >mn> mnono ynon mpon
nooon onoon yrtm int itoto Nb o>*N3n

I9*n bo onnsn *inN myoo 333 .moinno

o>y oio>o onNb 33b3 nimoo myo ,ü3no3

n\yp "níNoipTTJiv'n !?\y oo’ío ns> ,m>3n
oon on ,o\yo3 rtoi^iNOTi’Tinm ntnnpn oy

«>N3 .ntnnpn n>rao oy mnoP n\y>3o!? ooi<y

o>mo mNi (Stem Samu) yivw 10NW ,nPmpn

INom noy noomn nnbvyon \yN33 .n!nnpn

onnn3 i>n3n »onp .(Krumey) »onp
oyi)3 oy’nn!? mm ,ioo yimb 10’uw ,o>rinm

np0303 \yon\m Nin ,o>3ono rn> Nbvy n>ü3m
iborvy ’o by <iN\y ,onb n>o3ni npn3 ji’üní

n>nn Nb ,nonbon >N)no m3»nnon mb3in no3

.o>\yn>3 rn> Nbi vopni vnon nvoi bvy mon
i3>wo’ bsn .>Tin> mm brn pn y>o» Nb w>n

jin Nbobi *p\yonb nvynm nbmpni omi3y3

nxitt/n nbipn

novy
,
301b po in3 iy nbyinvy no bso

,1’0)N'3’yt3 ,3*on n>n r noipn3 mnra nmvy

n>n\y b33 inso-nno n>yn >rin> .n>3N3'ON33 o>

.onminovyob opm onb Nmnb mo by ,oi> bNb

>D33 o’byion pnoooi nvynnn >im oH3iyn

nnN b3 o’pioy m o’mnoon 3nwi n3Nbon

m>iN3 mN3b n’o’u imo ,m3Nbo3i ioinn3

ni3*i mnvyy m in .\y133 nnooi n>on> nopvy

im\y in’tonooi i\yN3\y ,n>3N3-'3N33 mnovyo b\y

13íso ibbn mno\yo .n3>N3piN3 mi3yn jvn^3

nm30 3m> riyi nnoin m>n30 in n\yp n>n

onb no ny iy>m nbN mnowoo mon .mvyoi

,nni3’3< no>onb ippo im ,nyovt>o3 nowo
nnoin mm> n>3 >:nN-b3 to’oo nonNnnv;

no’onn oioovy vbNO pio .11 nnoob mroo
mon mnowo .Pnoo’o onp no NbN p’oon Nb

nmow ,13 .onnN orp mmpo i*no m Nb

novo m nrtoyn mnwb o’tmuon mnovyo

mon obiN .’b3b3n orpn m>noo mon monob
in’ojnoovy mnowon b\y >\í»03n p^o n>n noono

ovN nimwo lyon m onN no .m’Nnpwo oynn
by nooor o\y o\yoi nN inoi o>*nm\y nnnno
130 nion .’No^n iiobvm oyoo n>o\yn nymn 13

nooo nymn ibo>p Nb\y ,mno\yon b\y pi<o n>n

,
(eltnt) "obyj" mono nm oonj noo NbN ,m
>nbo ni3’O30 nooio nn>n moyon nmyoooo
Nbo in ;OHNn Nosn bo >303 b03\y in ,myvt>

bo piío n>n ,nNmo ,101 — pobo mymn tbo’p

nmn in>by noonnon onnno — mnooon on
o’to >nbo n>n nnnno 0Ni*m .oiN>b mpn po
o>mrn noü >o3n m o>on onpoo .poibnb

bN iy>in Nb bboi ONnn >000 nN o>movyo

11N3T bo nn>iN n>33i .onb mbn>on mnooon
ny>>o nNt boo oyo novoi .nynn in>o no ny

nN nonoo N>noo nnvvy ,mnN nooo m\y'n»ibj

inooo i3üo nN nmnoo N>n ,nbivyn bo mo
pn .noNn nN mb>b 13 i>no ,mnNn >N3^n

*ny n>n m inNnoo o>myo i>0Nnm nomnn
.o»nn i>3

pnprm iu*>n

myo ,1944 oonoo 19 ,’N or bvy npioo
nbo>n i>3 o’bnmo o>nobp ponN3 o>nnn
"noono” ysoo bnn ,m»booi >omn mnym
oonr* no>on n>n nonn mn .n>mnn bo noio’oo

nN nvt33\y ,o\yoNmo nonpo nm^mo mnro
ooion nio y>>n n>nnNb .n>yo nnoon nnoy bo
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nN 7>omP o> on>Pv .n’K7NO
_
o>pP iP3ini

o>>o>Nn onni3>o Tinó uop’Po ,o>N3n o>oiNn

031 N37N3 lONO 7"7 7”IV : 0>310 0>Plü>3 Po

,07>n mtóp ,iinP >Pns ,P’iiP >'íon> ,oiin>

,11NP 707N17N0 ,1731117 TÓIÉIN ,\y*]Vri ON>pN

7”iv ,oNnN73N np# ,7>>737ip >»in ,n>3 nyiN

nniN3 nPmpn ON7 n>no ,>7vino oNp7N3 7"7

nOD 173ÍV3 1941 nívó 733 .ON17N7 0>70 ,nV

.opnoip Pv nonio o>7>yn noDi 0010 o>P>y3

HN73D ,0>07n nOD 7131)3 1771711!) 0p133 0317 IN
.n>PN73>Pn >nPnp nPooo ny3on3

,iun 13pinP 0333 ,1944 P>73N3 5 ,
01> iniN3

-noioo 3313 miit? 3»n nPyoi vy\y P>io >7in> Pso

i>nnoo 7>n3'3inu )iii3 (7n-po n»n7) nnnp
o’nmon .mnn Po Pnoo nn3 o”ü íoxio

30>n n>3n üv)3K7133 n>7in>n nnyioa oninm
oinün >NPon moy Po no>>Non niyooon nN
nnosnn nimN3 on>nN >7>3 73 Py nmm on
25'D 10 00n303 .pl) 071p 0>07H 003 733

omo OnP y>7in 1943 7310p1N3 23'HI 7300303

>NpOn nN>031 0>7in>n 010>70 Pl33üO>NO 77N3• • •• M

onin>n ólon P3N ."moonP msn" on 3innn

nN>oio Pl73 un? Ni? mon.>7V3 niPmpn >i>n30i

o?7in?n 317 .omoonP no7pn N>n 3innn ?Nl?on

o>7nN
;
niN>non oy noPon 7W0 iniN inoi

vp7 >bi>3 ;onnn? Py o?ni ,nop3m iniN inoi

.ppp niN 13 1N7 l?l?i3no

y>ponPi o?7in?n nN 0017P n>n N3n 7ynn

l?3l? min 'omo >7io” in .P>P3 00137 nN
>73 o?mnn o>P>y> oni>n oipiP mooon ?sin

?7>3 7’psnl? in 713017 ,N>3nnl? omnm 10 yuoP

o?7in?n .171) ’nsni o?o>o3n onnnn on>7>7>

.00137 77i> !?i) 7nvo 0310 >31 l?i» 7>nnnP 10773

io>il? onoisn nN7pl? psinon nynn n>n m
1?3 !?i) 7>nnnP 10773 o>7in>n .^7Nn p oon>n
l?o >110 7i> o>7i3i n>3 >nsn N>ninP ,00137

,nnoN >737 o>l?l?i3 oi>n n>3 >nsn .1133 10,000

ml?i)3n m3ynP niNpoyn 1?3 .703 >l?3i o>n>oo

22*n 7nNl? ionnio o>7in>'Nl7 >7>1? >7in> 0137 py

o>3»n nl?N o>033 01 .pin nnon oon3 07N03

ni3»n i>n oi37n nnnnn .nin> 01373 mnnm
77i»n nn»3 pmni o>o>o3nn 1?3 nN l?il?3l?

o>p33n p 7100!? 7nin o>7in>P .p33n nimoni
,niyooo 7on n>n 737n 1?3 .o7inl? 1133 <pN p7
l?nn ispnl? mn no>33 7nNl? o7ino nino po
n»oi»n P1001 o»7in> poi» >n3 .o>7in>n on>i

on30 7i>nni >Nbom 17103 o>7in> Po mNPoi
n3>7on nP3p3P o»3i>n oon3o oPyso .10073

ii)>7in 0”on >3>np .o»ni37nni o»mn n>7>psn

n>7i»P3 no>Po o>307in >7>3 n>nn nnyoo o>7in>P

o»7nn3 7no 7v
;
o>7in>P o’inon o>3»3i)n P3 py

nnyion >73n Py
;
o>7in> nnyio o>pnP on>Py

.np>3N3 yooPi n>7in>n n»oP3iNn nN i»nnP

,o>nPiN>3n o>im>o i>n 030 nnrno nopm 030N1

ninvio 133710 733 73 .o>3i>nni o’osmmiNn
>on7o PP3 7773 ,ml?i7in n7on >7i»3 01 o>7in>

13011 nl?N .o>3ion nioipo3 o>on3ni nil?>npn

»017p P”On 1>np .P7N03 28 OlP OOSN713P

7373 nio7ipn i>nino3n Pi» 7ini on>333 oni

01303 insiio niP>npn >i>ni .o>io7in nnii3

mii .nnpni m>m ni>o>o3iN ,P1?3 7773 ,iv>3n

.ninon o>7i»3 on>nP>np >oinP nooo 7000
>0>03 n>n (Káhán) pNp p>3 7”7 ,o>3i>nn 1>n3

,>70in o7n p7 nP iiP o»i3n” i>737p .7ni>

nO>071 0331 711 »13>1) Po n7070 p7 Np lP>3N1

01 NpN ,>013Nn 137133 Po 0>317nNn 0>7>70n

oni>7 nN ii»3n o>n3i3n ,"n>N7i n>o>3 moon
7nN p33 o»oipon o>nN3n ov nionP v>inP o>o

•7pm3 73P 7i3nn ooNpnoo i>mn p7 .7nNi

.n>3>ON3 nniinn iop3> o>7in>no v>nn Nin

on niv>7> n>7>3 i>n .>(nio 3173 nnn73 mvnn
Po 01303 nsnnon n>3N3*'iN30 o>7in>n nnvio

nnvion 337n Pv 0>073 13>7>3 01 VN -07N03 28

P73in 7303 in0>073 ,Ü»11 ppp .n>3N3''1N33

,017 pPn n>n 7"i>no" p7 7311 ,poo >Pnsi Po
"ON7N11 INIIOO’NI 07>n N3>pV 1>n 0>73nn V31

.(Vadász)

nos nnvi >307in ou>3n 7hnP o>o> nos
niPlV3n P30 73p n317V >333 n>3N3*'1N33 0>7in>

)03»n .n>3>opN nnonn nPP i73V> o>7in>n 713

io>i 770 nin n>7in> mooipnn >330 71no oon
ppp .P>73N3 5‘31 4'3 ivni3 0>7nV0n 317 .0O7N11

n>3N3"'1N33 17nV3 0>7in> 0>0>0n30 731 o»n
o>iN7ioi o>vn3io onos ,on>n33 nP>P po>N3
on .ooPnnP iP>3N nnosNn onP nin>3 nP .7ino

>N3nn ninon 7in3 opmo nnvon ninoP inppi

.n>pNoi73i nP>3oo min ívnu o>nnvon .7>V30

,oo3N7i3 7>P nnvo ninop ínPoi on ni ninoo
,7>1101Np 10711 0001 (Kistarcsa) n'mNO'O’p
moonni on>m voo Pnno >33p o>o> nos
o>7in>n nN733 i>n on .n>7inn niNo>io >nonn
o>o>ono .7>iioinP inPoio n>7inno o>noN7n
7>3i7iP Po onnvo nN o»n ppp 731 o>7in>n

7>3ipo7n nn ,”op>33” Pnio 7173 . ,o>i7n 7310
• •

INüPii ,7>3iPi3no nio>N 7"iv ,n>Np>oooip

17DV30 ,733013 717 ,7>31p373 77pN ,7p>0017
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ipn» .oovnoi ma>op ,noo Pa !?p obppo

py nan in am ^oa onoy bioP onPy
npoa >pNi o«p po inNi? o»ov ."onnN

>v>a”a ipoiin pm .o>diijipö ojiin oy m>jp

mto'iiam pwiüNaiNpo ommn bp "anpn

,na>aom PyniN iod moipo v”ni ,nn»in

nanpni nwn'ívj ,na>apm nPNp ,paot tinoa

i>yn .nanoni pnNimPp pi ’piaNO unna

noNiP>P3Nioo p!?n nmnp >a by <in ,oj’p

piinonino tinó oy m> ,N>n <in nam mnayn
niNooa lton tPn ^a .pitiunoinp^ mionn
by .(noa !?p in hon) 1944 !viaNa I6

_
a bnn

nvnnp pai >Nay nop !?ya nain nbN o>ivn

inn bp o>onoj>Nn í>y pnb p> paipno monn
omtN ."opviPina omm” i?p ommooo >iao

o»nno-o>oiayn ommm pmuNaiNp — n^N

ono om .o>nn> !?p oPm ovian ona vn —
onmnn nvvPpnp ,p>i» nan on>pni omn
moipon n»pPaiNni o^oiponi omaion
.oPlvanon ommn jin ipno mna ia>pnn

n!?yp ino lop'N
1

? >op>pjn mnp ,>onn npyn
omm oy jiPnoio naip P nmn ,iip!?p!>

oniONO ona nNip punoironinv oPPann
ony .omno onaNo ipno omo mna n!?

,ppyo ,pnoii3 ,pi>p ,ppNp3-io idd Jivnm
,PyniN yoa onyn pi

;
pivioNaiNpap iniojin

mto'iiaiop ntNnoio pniNiimPp piPNp

io”pnn pap nviPNin vn on>ma>api nnuin
yyao i>p mwn nunn 01 .nviPNin mNoon
nna ip>á na .poNpuo i>ya yapi nnvNioin
!?p ion>ya .yyaon bnnp óva Pp np>am
juPpo naiy ,1944 !?n3N3 24 óva ,ysaon

.ntNap oPiun niNooa ~ivp JviiJin-miou

molvan jiviom pi pa»N loy ivpn PNia

nai iod»n .ommn pp>pi? nmvnn m>n>n !?p

oip h'
p'p jvnabot7 ipidi ommnp a*i pia>pa

t?p pp ind ny*VN n!?p id nm ínyi .nvninn

.npaNii ip>> *no inN!? ppn nioo mooipnn
pn'iPNaaNp >*nn> tipidh anNb o»yiap

opn a^pn !?nn ,niNo>P opdoh omtNm
i>p opnoi ona>a — ypain ysaon !?p

>jip *jd!7 ioap .nomn n>3NiP>P3Nap >ain>

miPNin na>p>n .yiy>an >N3n vni pap ma>p>

maii bnaNa 26*a inopnp a>ya no»pnn
>y>pnn nnoniN'in tinoa y^aon >uaa na

jin oPPa om maivPp mya idpio oipnp

-pi3i>ip ,-inopnp ,3iia3vPp ,iNn>a rminon

mNt? o»ov .i>pN3'nyappai 0Nt7’p ,npiaii

nxipn naipn

oypo "p!? i3iop o>ayi3 nbnina p*rno innal

aaym lypainp o>tin>n oPyaon !?m>3 .iiobpn

OD130N3 jin inomp onsu >iP i7i?a Tvra

iir»at o>*nn>n an .>iin>‘>P3Nn >nt?poon ipb

inpyn opin .omyni JiiNiin bab mnapa
oi>pant? in ,ont?p 7*iyn >yano pyo i’Jipn!?

ja í?y *rpn3P >o !?aN ,o>3dpi ohh> onyp >*pa

oya Nb .iuna npnip nya o»i3P iPy Pyam
o>P3iyn p Pnaip pata o’aaiyon onyvn iipo

n>n Nan ly^n .miiPbPb JiiNppyn l?y ,o>maNn
opid íviaNa 27*a .o>nn’n !?p iiton Jii30 '{lüp

*iy *npoi7 ommn bat? mion iy npapnn np

onnuo moipna t>pon >npot7 >nod *rnNn

t>y 'ipvb na *iam npyi miNat? .o»p>n o>pna

npyot> Pn .o>pm O’pPm ivó >p>pid JiN^in

pna!? miipbpb apaNt? myi3P n!mnji pa nn>n

na ,p^1nn jpnnna iiainp mo>pan jin oPpn!?i

.mopnin pn>3t7 onyvon omn>n t?a jin *ijin!?

iNb>o ,3in3b *Ty>a larnn NtJi npn n^p ,omn’n
rniana wn Nbi JiNin nNunn jin oí mioNia

.n’anNo moyp miopn
!?p opiaa nypan !?p iPnnn P3D3P anNl?

i?y onpaion vám ,ol?ppol? om>ai ommn
jin 13djP pnmni o>3ou ,»>aipn innan" yiy>a

onam niNPib omn>n npian — Nan abpn

ripoa na>p’a naiy y^aon >pid .Piavb niana

PpíP ap> na>p>n pnid PnaNa 4
_
a o>3an

bp on>aa o>3>üp vn onnnpon in -V^a
vpini pa»N ,nvinn Nayn bPi PDNoann
ovan npoo n*VT3N Ppn!? .i*t3NOipTT3iino

ívom !?y oaonpna .n’ioTON'tno >ü3ia Ppn1?i

VT ,nan>N t?p o>anN o’p^na o>3JN3n ipdip

o>a>3Pi? nayvp mPban m>n3na o>annpon
iPyp oiNn na jin nnai !?poon i>p o»oipon
np’an .nnNi>NiP>in ^Pnn !?p lyima buv
onnya pioa ina Nin .>n3ia >i>a ipain ppyn
.omn> jin3pi ji>op>u3n ni>nao P o>anp
pinp lopo po>p b>iaNa 4

_
a jvin p>pab

,>pNa Ppn!? oy ^ijvpdi mi3N Ppn!? >i>a

moipo jiN^pn” N>n immap ,iPy onn oíp

.piivn nvnpy o’Piian iap ,"D>nnP onvo
bum!? p> o’iimn jin” ia ioni iNPn pa
minpa faa fiiy p> on in ,naaia ,o>i>pnd

nnp!? ipiv on .nvoipon nvipin 13>ovp ,ppo
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v>*o3in'V>*on3n nnnn .on>3ii o>*Toiy onw
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Nato nbona atma .toaa NbN ataom >pna nN
.[nytttn ntytop >mao by anat

íiia*) fljnn ntytop síp .10

b’onb >aa naano atp nytttn ntytop n^an"

npONa bnanb >121 o>o>on ornatN by ana

,n>ooan mtna a>tNn bp tppi int .aonan by

.amo ^p tb o>pb o>bypt toaa ponnb tnbyp

ntyatNon ba nN nyab tnby 73 opbp ptoa
PNaa .maNaiiNon tin a>anb si oatP’Nb

pawb naab oosy by bapb o>by nitPNat

.mpba nyn> o>bapo onp nypa oo»iyn

>nba atpoo nNa nynmp ornao ONPa
omnnb Nb o>by mon >nba nnoiot pamo
pvy .nNbn nmanb Hb ap>yat mnuaa mbN
ntytop >mao pa oniN 01 mm inon ntaob

.nytttn

o>nyb ata>nn nN amto mnnn mán
ab d>pi a>tN npytN bp napoap ,ntatap
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nato btp pTi .bi win by aapo a>wn 05

,aato >nban btpn nN ntnabt bapb p> aaao

ntytopa 01 .nótái Hb ntytop ^>anb Nap
ab o>pb p> ,piNb non (poN yopp nonain

."oont poN dind 11b aato y>opon on
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nmtmn mámon na>ao .11

yon anpavy 11b yao bppo >bya ntatpoo"

bp nvona ntPtain mámon na>ao pto>ob
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cppiob pt o>otn>t nonbo noobNb taoo»

."ntaaonn
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nabn motan n>tnnpa tanai o>aaanp atatb p>]

nya> aaa n>otbatNni maiim ntbtai bN naapnnt
nbio pnyn pnp ,nNai .nonbon ntNtnn vm no
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(y»aip*n **»» - *ii*n) muyn maiba

MUNKASZOLGÁLATOSOK (MENDI BERKOVITZ RAJZA)

i»nií> mny maibaa inv\y\y n>m''aNJ »aa oy 1945 miya »py*ai baibipn

nip’aa

REVICKY EZREDES ÉS A NAGYBÁNYAI VOLT MUNKA
SZOLGÁLATOSOK. 1945
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oPivP kP oPik ,nPnini nnnon Pk v>in nino

•lóin

vn>i nmn ,ivmrp in mi nPooon oki
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->3>n33 nm3nn nht n>3yn i33v> aopn >i>p3

103>>k >333 iK>3n3 >n>oi .»oiip3 nno
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moiin ^inn noo3
>no 3y ooona n>>oi3aiK 3o nannn"

pn>n3 o>3m ooina nK>an vwn mapnn
o>3i3y inain 3ionK .n>nn>*>03Kn n>oin
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onw 3o om>py po3 >i3>an 113330 3a nK
n>i33in3 03013 io3oi iok ,1333 o>nn>n
nmpnn 3a >3ao ,po irk3 no3a3i mn3i

.n>i33ina o>nn>n n3K\y 3o n3im33
man3 ,i3naiyn >33 ,n>n 3010 i3k ni3>oo



95 pa”K uburnn mawn
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po intó Pnv ia ,ani’oa óim nnpo vyovyp
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movaoioon ,nvvy3on mayvan íoomsi noio
nNavy nN amyp na ,nm>a maniaom
,m:w nnoNnn aw nyan maaoP .ommn
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maion mwa ivynoin aivyi aivy .oPiyn Pd Py

ommoPnm ommPiys Pavy ,mvyna mayvai

.ommn >"y mysvyio yPooi pvyn’aj Pvy
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Ontipi on^n ,pNi>y iod rmNoay naa

.ia>rn Jimyon nabaon

bvy iniNO^ya o> nnoo n>bo>Ni n>io*u (2

>bi)Nn útion nnn in ipn nvaiyn maiNn
nnn in mavyio w (yrvn navi ni’jwba)

.(rniípo ,ioiv ,>Nan ,o»vd) n>ona mon
ba yib i>nw rmnao mbo'Ni n>JO*u (3

iniNnay tin wvy> luabi nniovy nnwnn
.nobmon



íiio\yíitt o»v»n jmiot

*6 nfry nttfK n« *iiat"
I ” T n * í T **t V “! V T

0"’ ítd Dnm)

naipnn pnKn nan Vu; marót tpo^K yyan

TnyV nmn lanana .*Dun t»* aom oy tyirpun yana ,nKiu;n

amVy aayu/ nn Va nx ana Vy mVynV paiKn nan nK

maiVaa ik moy manna ,to“h manna ,nKium naipna

mma Kaam ny iyai nuinn KayV nvnny rmty moy
.(mom na^KipiK pVia) mmtnn

pp pbn pn lany^V dVik ,panKn nan VaV /ima

marót ona .marót ona laV rr»aym ama iay nnannn

nnxan -poV ,nt nao TnyV nVmn riayin nana íVVaaw

Vaa .nmaty mama mmK “piyV mnyaVi T>nK nama paaoV

,manam ona nx “v»KumV mnn m panm na^Kum ,mpn

naon .mariam ama bw nipnn amaV anp /nyaKn Vaa

oaaimy po naoa moyyV ,iVVaa kV laVa^pu; marót ona
mmVon maann nyi ,nr pnaV tPKnn kV

minu/V na mn t>" nomV na roann mariam onKn
nrmV ziu/nunur nan Vyi taViy nnnu/nV mn t>" pvnKa

nmamun myKan nry Vur nmVVyn Vy nny ,mKan

.mnaainn

;iaV\y mVmpn nyaiKn nn mavor lanau; panKn oan
mtaunaim maKanurVa ^ipmur'aKa mriKamKa



nittn |*ai *3*3 ywö3

bNOu> nn^iöon yaimn pa n»n yuiaa

liiNiyni p>>aan bN ,ouan »Nn *iay in

minn is in nno’ m nyun pab

niNbnn nnN m\>)b op >ia»o nmaon

mon pai ma yiyaa

ina ín o>on n» iv bio»n pa y\yoa

hon nan Un mo ny vmy mo’by

pro nnN m»ai ,o^na na’bn paÍ7

pnni baon ypb bnoNa >n yonbi

mon pai ma yiaaa

na-ro in ayno ,>!?ino yna^ pa yiaoa

nap!? nno ionp n> !?y oiNna n!?\yn!?

ina miayi ooa ,mao !7iaob pab

innn ysoNa naana nnnm>n!> !?3N

mon pai ma y\*>aa

ynN >iv D”pnnb bnn1

? pa yiyaa

onyniyn iyt noobo onnan nnnb

ynoi nya o>mn paNO iiyon pa!>

nninpn to oipbi nNiiyn on nyi!?

mon pai ma yiyaa

nraNn >aion pnnan pa yiaaa

ipám oinnn ’poyo "pna nnai

noipnm nbiNin ,ninn\>>n pab

noiNn nnNiö m> ynNa unmpnVi

mon pai ma y\»aa

.p'-aV nnum t’k nn

pnwnman — VNnttn p nuoo

(nanvan — nxnz; ^íxo p oi Kin mwn ama)
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(awiwr’ii) nnx jxaipx nnV>x px'rx

nnaiyan .aipany nv’ya nnminn aixnav’n nnaiya

.pnun lya’iy aixnuv’n ^ynjyg ’ax :nnyai iyon nma

,’nx .va mpy nvn nno ’ax

pnau xin p vn ,pixn

(Batarcs) 'pxuxa wya
.ana ,’nwx .vixa-xufty^ai

vya xainb 1933 niiya nxiyn

.nvyxn nan ,’ixi .nxinyat?

mv’oxna an*7 ’ax

f)xi nviyxnn aViyn nanVaa

antya .nmaj niü’y
1

? nai

pnoua nay 1923— 1910

lyiaxVnyxa'Jxn naa^ nayin 1923 nvya .aipanya

jmAM

van .nix’jaib ínx’ir^ ny nay aun (Hagymáslápos)

bji amnn nm nanV mnai an va rrn ub’iy

pnoua maxa nayiy ,pixn ’nx .B’nV’n bw ananV

.nvxnpix’? np*?v nmayn nmV cvu naiy ,1942 ny

.oia’üa 1944 Vnaxa naa: xm
xVi 1945 ’iva ’nnm nx .f’inyixa íaon mn
naaa nt vnunniy ’mnx1

? una .nnnaiyaa íy’x ’nxxa

.nxinyao vya

’rnna )Konpx

.nainn xaxa V«na ’nnviy 1935 — 1934 d’ím
’naxm 1935 *1103 .nxauxo vya a’Vn mnjV ’nxany

ounxpiaa xaxn p’nuo’va
1

?

1936 nauia .nnana aiy ’nnayi

•'ixaV ’nmm xaxna ’vnnny

’jvxn pnxa *

7’ya ’v>n .vjxa

nnya nouiy ."’ivxn naiyv

."’ivxn nyun" atya 1928

’nXX’ 1937— 1936 antya

atya aipa1

? nniyan
1

?

Ott; (Umbraresti) DttnKIO&IK

naa aiy vn .anaj Vívja ’nnai

vyV inay jxaa .p’nnxnoinji jmaimbpa amna
poxV’i’? nunnwaa unay naiy (Marasesti) uiyiyxnxa

.(Nagyenyed, Aiud) ny’iy vyV uyjn
]
3B nnxV .páni

vn ny’iy mn’ .p’ vnyyn anaj Vívja unay naiy

ma’oa naiy mV’Va uns .alibim Vx a^aa 1

? nxa

."naiy jíir

’VyaV ’nxiyi .paipunn nnVx pxw’jn naVa ’au?

atyai .pxuxama íonta ’V’n .px'rx ’a’ü mian

.pnunxV ’nyin mn ay in’

Vvxi Vxaiy nsV T>a ^n ’ax

nx bj .nva’ vab>n nxi ’ax

x’n ^x .Vxaui is
1

? ín^iy ’ax

.’bx nanasm atya npannn

.’nx in’ nvn 1

? nnn mxa ’ax

.a”na mxua x’n pV nrnn

’ax Viy rnmnxn a’Van

nyan nx vV inpV' :vn

vnx vnpV ."n’^ya ”i gúnyán

’ax nx ny ivxn xV ixa .pyiya vya xVa Vm oipV

.imx n’aviy ty’x n’n xVi

Viy nns nxiyj nnx Va tV .uaiyanm pmaV uym
nx npn nnx Va nxmn nnxViy ny’v iina .a’iia

nnx Va nxmn nnxVi ii’nia nx mp^ ab’ix .nma

pi .a’nnnn amai a’^a
1

? xbV ,nnx nVaiy nVap

.ívva nnu a”byjn

piVan vn m .20 piVa ,C ninaV uyan f’iwixa

nann Vy .avsna iá vn x*? .ninaa nnva VVipan

1200 iv’n .piVan pnV aiyi .’io’a miy xV? vaaiy

nmay vaaiy .naiyV mpa vn xV .navx ma’asa a’iya

vnx nminn xViy vyx nvn "yaoüVy piVa-'n .11V it

vn piVaa a’iym an .nmax ’n nvn x’n .na’ vnxa

’^aa a’iya tyan i^ap Vaixn nx .na’aom oipavya

.vnna ’^ana nyaa nnx *73 .nnx

vn pny a’aiyvya (^ax) npaa*7 vmx n’yn

B’iavmiy iy manx niyty inay npaaa .a’aaia a’ynt

.m’aon nx ia”D

a’Vyaaa vayV (Görlicz) pVvaV vnVtyi pinyixa

’may ’ix .nuü?n Vaa annea vnty ,iyia’m piyiV

*?a naa jxa .’iyvx nnv on’n n’n aiy .o.p. Vyaaa

.npoan ab
1

? myty 12 may .naxyV nnbs nb>ap nnx

.nV’Va nnx yiaiyi ava nnx yiaiy

a’iyin ixxm anpaan nnx nya nanyvy vypVoa

’n’o’j .mnyna nxxm ’ax bj .nnV’m nnv nnnaan
pna ’nnxiyji ’n^-mvuo ’vy ’nbapi vnnx pvV

.Vmn nyiyn vV nan nnnyn p íxxmty íbx .mnyn

.Vu’yn |a pannn*? nn’Vxn x’n .an pn ma vn ’ax^

na*7 aiy .21 piVaV naiaj x’m 20 piVa 1

? nnn 1

? nnna ix

nnxiyj pl 20 piVaV ’Vx nanuxn nnnaV .nnx n
1
?’

1

?

.mnmyn ny nv
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arc .mVnna lypnrcm mnx iVy rr narca ,1966 is

nanm manna nnVn ’a nn1

?
1

? nVa’ ab ’ax .noaa na

.B’xVaa onin vn naVai axi .naV ’nix ixa’x Dn .sasa

,mnmm nmoan bs ia narcrc ,om ’avy ma mn ama
.anx nanxi Vxnrc’ nanx

,o’aa ’arc iaV rc’i nxirca .'axnrc’a mn ’ax óva

a”n na^a ’arc amarn vo’D ’arc amaan pi .maai mi
|üpn pnxan nt mami *ax’anaa a’rcnn a’Viya ’axnrcm

•ina mai xm .a’xxan bv 'paVn avn ’aa Vui

pVt mro

. 110/31 nmav naiVaa m ima*? no’aa’a ny

,nxa nrcp nmn nmayn .’ana mVoa nV’^oa unay

.nan maa -pm x’apa npa .nV’Vai óva

mampn nnxarc naan nnay bnan nVoa mV maya

|pin nx iV imrc ’ax .pircix’a nana ’nnarca nmn

pnpa .a’mnrc vn vaa .mxa yma axaa mn mx’am

,’nV’ nrcVarci npan n»n ’nrcx ,’ax aa vn

o’aanV ’ma nVy .nvnx yanxi amx nrciVrc pl

.*aaix oya anV

maraoa pa nnxV .maxa-'axaa ’mia nVmn

rnyb arcai ’ircxpV .ooin’a lakain arca .orcaxma

.m ’npmi mxa ’m’an .na’xnpix’a pa nnxVi p’aai’a

nanaa na ’mm .nmaan nva na may*a mx’axa

’a iaya mm B’aya .b’oio ’arc nnmxa ’narcv pnrcix

.B’oion

nxrc Va .pnxi prcna .amx ’arc pn mn pnrcixa

.maa nnarcan ’aa

•'Krrö 'paipírj

vyn mV naaa 1886 narca nVia .paipna pnx ,’ax

nnVia .rcyna jxaa^ nana nx nrcxV xrca .rcyn

*ayaa mn ’ax*a .1883 narca

,nnay ’Vya’a |ai B’^yaV o’aaa

nVu ’mnV .n,V,,n ,

a pmrc

,(1903) pun nyanx

(1909) ma ,(1906) nViaix’
1

?

mx mn ’ax .(i9ii) ’axi

.nwa nnVrc ,p’mx-nai mn
nmyx nrcna imaV yanrca

na anxnn .mama mayrc

nmx xrcai ’axa rcnann .’ax

may’a ’narcam maxa-'ixa’a 'mm 1939 *poa

1942— 1940 n'arca .mnnarcan mnanaa nana ’yixpaa

.mavs m’a’ya ’aa ’oo’rcxan naamn po’arcn marcn

nn’aa’a ’nnVrcai nmay mi’aa’a mmia 1942 narca

nmpa naoin amsn unon *?y) nxarcxo mya prcaiy

anya .rnyVaV naivan nnayin 1943 narca .(nmnrc

nrciannV byaaa ianay .’iVo’axooi noo .xanlanxa

yxaV lanVrcarc nnpa vn .minV nanVa nan pa’orc

.nnx mna x1

?
1

? n’Vmüai nmarc

m_Vy nxnaaix n’ya ’nnnmrc 1944 naaxna
* l

maxa-'axaa ’nna 1946—1945 n’arca .ninxn xasn

V’apaa .pnrcixa nnarcin ’nnarca Va .’yispaa ’nnayi

n”3vsn n”nn mp’rca 'a’ya ’rn’n ’yispaa ’nmay1

?

.n’ya

laa’n nrcx n’rcaxn Vrc nmV’ya nx p’y'? rcpaa ’ax

rcxn ,o”ii jircarc .mavs nmayb n’axa*'axaa lamx

.paVo nna ; n”n mnpa pxa nana nrcx .onana .naiVa

nna x’n ’nym ata’a ’aV) naiVa rcxn mpana naana

.(na’na

.34 Vaa pixnaxa nanaa naoa nrcx nrca ’nx

’arc anV mVia .amaam’apa nmn pynrc Vnx mrcx

.pnrcixa nnaoa nnarcan Va .nai p ,n’nV>

(r^P) nVoara

tV> mn (Vélemény) ’a’nVn (’V’ii) axi ’ax

.aa’oa nnVia p”xa) paVn pyaxa) naVa ’ax .nxataxo

mán Vax ,mxa mrcp mmaya manaa naynn ’ax

nma ,)aina ’xp’oia n’n xm .rciax nbs bv narc

.n’Va nrcan bv iasya p’a .nmatn Vy nsaai np’oiaV

ammn maxa'-axa nV am nx na’
1

? nanVan nnxV

’aaV ’irca nm .’xpnaxn xaxn ’n’a nnmrc xm .na’aa

iüix ,19 p ,p iV nma .nxirca nnaoa mrcx .nanVan

.mvVina nva nmanan /paVn (unom)

nanVan ’aaV nxirca nnm 'paVn pyaxa) naVa ’ax

.orcaxmaa nanVan ’aaV mmann an /paipna nnnaxV

.n’axa-'axaa mm nmanan (i’ü’O) Vixa ,10 p nV’ nnV

.arca nmm mnaaina manaV íax nnVrca orcaxmaa

nxrca vu’a .naoa arca maa nmaya nnrcV o’ia nVya

pa’xV ímx noarc ,mnxn aVsn mona orcaxmaa

nxxa nxircn nnxV íax nntnrca .mnaam ’naaa nnxa

maxa-'axa’? ny’an xm .amix nym xmrca naaa inix

n’axa-'axaa amman o’nVm p nm xm .naa ay nm
.nanVan nnx 1

?

nnxn ’axi a”na na’x inrcxrc nynV naia ’axrca

arc mmanm .maxa-'axaa aannnn an ,naoa nVyarc
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.axaa ’üoxii ’ivu? Vn 1940—1939 mtt?a

mnaV .onnioa nxa ii”n m’yV omrinn io:a:tt?a

árnya .’oo’naipm ’ivxn nyim Vtt? onxyan íVnn

’ax Dl .nnayn nnVoV o’ovin íVnn 1944—1942

o”iia ’ax rrn íü’iV uoiamiya .o’o’iian pa mn

ívm .nnVoa nximu? auiaiy uatt?m nnay nnVsa

o’xinn .niyiatt?n in ínxV un noon mnaa it?’ia

.D’iaVV nurnn maa mn íü’in oip’a .d’xtu vn írnia

.inVia’ ’oa nnon inx Va .D’Btt?n non nnn ívm

minawn in inxV .mán p uxantt? o’anxan nx uVax

x
1

? minpa o’xinn Vy .nan minaV naaia maym
.onyinai o’yiT D’üion .o”tt?ux‘nn vn Dn .*pxx

,'ax .mxpVo may pnwixa naam ja ímwwi
,’mn .D’iwaaa miaV vöm ’nxi ’nvnx ’mz? ,’nao

inom ’ixi mitt?n wnx ,1944 m«?a ívVx noiDxntt?

’mxi xV ,i"tt?n p’oa ro ,dv inix ixa .nnayV

mmx /a nmaV noiam ,npai m® ,’mn .to |mx

.16—11 o’V’ia onV’ vn iau? ,8 piVa 'x nmaV nxi

D’iax namoa upoym oyo na ,D”ttnn ívm m piVaa

pa nnxa .nvxpVo vn nVx D”tt?m itt?aa .nnaa

’mnx ,aix .vv nmx ’mxi xV ixai ’mnx nnpV:

.mVaynm maiai npna ,nr®3 nrnyaia nxa nmn

.mnaa mmxtt? vva Vu? o’yimxa ny’om xm

Vyoaa ’niayi (Guben) pn mnaa ’n”n pa inxV

pvaV 'ina ínyxm naipnn minmya .d’oiüb naamV

inxV ra .1945 V’ioxa 15 Dva ’nnmu? ia .pVa-jiia

n®® mxV .o’Vin-maa ’niott?ixi ’n’Vn mnu?n dv

naan »poa mn ni mixa^ixia ’maV mmn o’unn

.1945

pn*’ p’Va

íoaa ibu p’Vi pVi naVu? p ’ax iov ’ax

ona ’ax .1882 n:tt?a tt?inxaxixaatt? ixoxiwmpix

1887 mu?a mVu p’ütt? nm oma ina na pxixa)

.Dn*7’ miatt? GnV nVv .1910 mwa vnnnn on .üi’pa

mm nnan nmx*? ’ax mm ,vxm?’j diü ,1905 mu?a

Tauti de Dió m pxu 1033 munn mn .1909 mi®a

mim nna ma mn ornVvaa .mixa-’ixi no:a Sus

nVii) pns’ tonn1
?’ .D’3iao onoa naob nap npiVn 1

?

,( 1920 ) mu?ny ,( 1917 ) nn ’ixiu?’ ,( 1914 ) Dina ,(1912

nn® ,( 1925 ) oma ina ,( 1923 ) laVp ,( 1922 ) ’ixpim

mya D’Vinn maa ’ax nuoi nn® nm 1

? no 1

? .( 1 928 )

.Dn^’n nnauia ma 1

? n*70ü ’ax .ow napn nxaoxo

min maVna pmxnonia ’ma1
? ,p’Vi pny’ ,nx

am Vn? ina’n?’a ’nan?am dvu? yanx "minn mo’"

vxm?’i nnxV .i:ax nin?na mxn?i onV’n nmx .nu?xV

noia xinu? na Vai n’VaVa nvnaa nmV Vnn ,’ax Vu?

D”iu?n vxiu?na onV’ DnVn o”nva .ima n’Vsa ii’x

naiaa xm ’ax mtioi nsnai mu? maya .’ax Vu?

.u?yna i’aVyn*n’aa

nnx .yixpa maVV íVnn n’ivyxnn pxw’ia onV’n

’n xim nxwna mn ,myax naV nu?n ,niü”n naV

’mnx .lytnxpiaV D’X’aa ’mx di .innou?a oy no’na

onV’n nxu?i inu?xi ’ax .nixn npVna 18 V’ia mooi

.nxiu?a loo’i

nmx naaava naai 1942 ooinxa ’mnnnn ’ix

ptyxnn nV’n .110/5 nnVoV .miayn nnu?V ’nom mu?

’nu?x iu?mi 1944 ’xaa .1943 mu?a nVn ,mv .nVu?

xnaon nVa’p nV’n nx .pnwixV nnxa-'ixi írnia ’iai

.p’ivyixa loo’ii (’nu?x dx)

’B’io u?n .mixa^ixíV ’nyim ’nmn’a ’npny

1945 nxnaoa 2ra .D”na mmi? ’nu?xiy ’V nax ’anpa

x’nu? ’V ynu 1945 nva .nmx tt?onV pnV ’nxr

.naiyy nmn nnan?n .nmx u?uoV ’nyoi ma .D”na

nva 230 my ny nm ,nmx ’nxan 1945 aoinxa

.n’ixa-'ixíV ,D’u?n

DnV’ ni*? u?’ .ou?n ina Vxmy’a 0”n nx Dvn

.D’1331

(nVi?) mV’üö (f^mpnö) pownVja

maV Vpyo ’ax .p’aipia Dmax ’ax nx nma mnnou?a

’mnx ; 1930 rntya ’mVv .nnaan ’n”n nV’p ’ix .O’V’O

ni”io ’ninx ,( 1932 ) Vu’i

( 1936) mva ’mnx ,( 1934 )

.( 1939 ) a”V m ppn ’nxi

1936 mn?a .mixa-'ixia mi
nioií? ’nao nnoiyaV noiosn

mn nn’x 1942 mu?a .O’V’O

n’n ,n’paiVoi3'xa nü’Vo mV’

.pmi”x

on mm ma mn urna

poy ’ax .nnxai nnnnaiu?Vu?

VaV mya p’ is” xm .D’onn mxpiyai mi” inoaa

vVap .naaa vononm iVaya nana nxn ’ax .na’aon

di mn urna .pnixppni i’ya rnVVai nnim nVatt?n

.na V’yo mm ’nman nyunV i”ntt?n ’ax ,’ivx ma
laan mn .m:n? nvioianna nyvnn rxi mn xm
D”n ii”n .mman ma”ntt?n Vian xV? D’aixi D’tt?ixa

.D’ltt?lXai D’üptt?
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UK o’nyVi mixa nnm xV nonon .inntyaa noiDi

lü’aV layantya o’typ D’a’ ly’an mma .non mn onV

mVtyaa ’nnVtm ’3x .o’a’ ttmna larnty iaty .nxaoxo

mnty Vaa ia loaam ntyxa ,0’oinn ia”n ppa .’ty’Vttm

pmnxV íayan o’B’ ntyiVty nnxV .ia omnV ntPDx

,piVxa .nVnan ’mnx nx .mn nx ’mxn xV ixa

myV nnx nxiapa íanVuntya o’nnx d’B’ maya ’ntyao

.0”ai’ Vty yoa nnx1

? íayan mVx .a’xaxn mVty ooixnD

n”3aa .onaa nmay mayV mn la’Vyi an mn mpn

iw« otyV naa tyaaaa »jxi nrnoa ianay .naiyn nmy

.notyn

nnam pia nx nimnani D’tyan inax nxp pi pn
mottón .anya naa inai iVoa ov Va .onn xVV ma nsp

mpa xmty yx nmannV irra nVy pi p’naa nx

xV nnanw ,naan ayna oa paxnV mn ía’Vy nyn

atyyi pm Va laVaxi mntya ianay mViaV .i3’Vy naam

po mmaya lanay o’tynn nntyy .nuwa non Vnaiy

nnxV .amxn xaxn ma lannmty nnx mna Dvaty ny

D’VimmaV ’nyam oiQ’on nVnaa ’nVoa D’a’ naa

’nnxtyn ’nyyV .nnan nx ’nnx3 jxa oa ’VtaV yVaiVa

D’VinmmaV ’nyan pa nnxV .piVxa ’nmx nx Dty

pi moai aio Vid’üV woi jxa .pnnxnoma mya

ntn xV «r*x .nna naiax ’V nnam .nman y’anV mm
.mnotyaa

’nnayi x’Vxnxim’o nx rnaiy nxp pi nnxV

’nnay nm inxi Vinan mx nx ’nxxa pa .nxaoxoV

natya pnaa pi’V x’Vxnxnm’oa mxty’a .maxa^axaV

.nnx ,na nV nnViai 1945

.nmnVx mimxi mn tnxitya iDoaty nnotyan na

pxi oxanai pxaa’x ”nx :0”na nnm jpiVxa ,nVra

mnanontya .D’typ D’a’ ’Vy onaiy naaVxa ,
v3xa

.nnaty onV pxi mona p’x naixnom

DPDX prippn

:nwD3 yiyn vnnstya nn3a nanVan noV

:D’nxn ,na’n no”n mx .paipunn Vxnty’ ’ax

.ona :nnnxn jD’nsx nx ,ntt?a ,n^3a ,nmn’ pnr

.nmns .nj’im nnox

ntn. xV nmm pny ’nx .pnunxa ido3 omnn

nsnaa nao3 nu>3a ’nx ;nxwa vmmp nx ynv n’xi

ona ’mnx
;
pmpxiu nsnaa naos niya ’nx jpxnoa

nsnm nnox ’mnx ai
;
|TVa*pnaV piwixa nynn

Vymn\y onVa |iVa*pnaa 1003 jmnty .nt ViVoa nnay

.D’nx*napa mmap p .onanjn ’n’a

nsiya .’xayy pixa D”VVa Dma’V ’nnaV V’apaai opis

nx myxV ’nx»3 1937 mwa .namn xaxV ’nonj 1933

n’Viy (Nagyiéta) no,V’ ,JX3a jaooU o”n ann na nnty

otysxmaV nnay .(umx) naio na nV nnVn .psnan

Vaa innsin nx pmtyty .onai naVV Vysaa mosnanm

.ns’nan

>nnVty3i nmayn miVaV ’nom 1942 ratya

mai mtyx .1945 Vnaxa 25*a ’nnnnntyn .ni’xnpixV

.1303 atyi pntyixV wnu nsopn

Pan nnxa V’ayaa 1949 nxmaoa nnx m’Vy

•1’onapV ’nVaini D’ü’nan ’n’a o’ aVa noansty York

nna3) nnox mn ’nnn na nx ’nxtys 1949 naaoDoa

.nxVi D’na .maixn nV inVni (V'nn üí’oa pVp pna

.|onoa ’ntyx nno33 1982 nstya

nyanx nnV’ nxV ’na ; D’nV’ nutiVut nnV’ D’na ’na

.D’nV’

pa nnD^ö

nrnn p .myi naxVa Vya mn pi (Vxa’a) ’xma

.onma nmntya Vya mn .pmy*|ax Vty naun iá

xavn n’nya mnna namuo .oman ’a’a oVa nann

mxa nn vninna .nnox nVna Viy nmanV nmnypn

.Dmx o”ai nnna ana dj xin .vyaw Vnp Vy mmnx

.nnnn p’oa mpana nisan n”Dxaa nay xm nos noV

on’nV’ nyanxi (Vnl3) npsiV’x intyxi ps ’xma

nnxV .urnán naxa innty D’nV’na .piwixV iynn

.nxiityiaea V"ppn ]ax 3a pi íuna tya’ty nanVan

,(’nan) D’iaVü”ü ’S3’ nVya Dy p’sV ptyxna nm naxa

.omnasi 03a

’Düip intyxi (Yárkoni) ’31pT Dl’n) pa TO’a

om nnan mxnxa tyo’a ’ax’a n’ya onmana DiVasnn
«

na D’03ana pVan'n’aa .mxsiVan pya onnnona

.D’yn ’tyaaaV nnxa-'axs ’xsv oya

(Dm) Manyi V3XÖ ÜXp

nnnatya .1926 n3tya x’Vxnxm’o nn”ya ’nnVn

o”n n^Vtin ’ax ,o”n mxa ’ax :mtyD3 nsiaty nraa

oxjna ,yx33’x ,]’iiVxa ,nVra .nmiiVx on’nV’ ; (nsoVp)

.Manyi V3XB ’3X1

mVao mViai Di’pn Vy pax3 ’ax .D’typ vn o”nn

DDpnV 10333 D”n3’a .’tyipa ’na”o nDon*n’a nx .pa

nma mn xm .’axa oa íyaoty 0”mm“»ü3xn D’pinn
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.wn [xa’py] apy’ Vnpn e?xn mn mao bv nmx
mVx maan mn vm mnn inu?x ov im unuu?

- < V

xV ’ax .paaa íonun p .mxa nxin mo’ ,mxVpi

'jpuma mim .wa n’n xVu? pva pnunxa oV?a m’jax

’uxgixn mn mVap nu?pn nmayna nxmna .iV>p 20

mán .Vmn mpa nnx n'jaum ’n”n pu? .ox’unxi

V»Vr piai onV nono n’n pián .D’pao ma pa mVam

dj mai?
1

? na«n m’m .ia *p xb nanx-mon iV>oxu?

nnmu; ,i 6*n na .a
1

? "mi nmmma paVi xax Vaum

’mnx dj .nvVix ’n”n maxaV mvanua .naiaxi nu?Vn

^a dj .munxai n’m ,no’ nnou?a o’pnVi mm*? nnai

.nxj ’ix "ja V»i .mxa D”m dVo ’Vu? D’najm onVm

.Vxmma ]xa onmana 'bw D’naim nnVm bw oan

.pmioaxai inaiba om Dna pVn

.1982 nauh pmioaxa rniüoa ,aV mu? mVia ,’ax

(üipaw) (F’mpunn) mVix unn

nn’n ’ax .60 p .paipunn oxana ’ax Dtp

.(nl’xxna o’Vsa) "d’^d vixpaa ípoa? Dn .51 na

.1944 naua msomon 1

? n» lamunn na .oipaiua

manpV laoaam maxa-uxaa .pxuxoma iu’iV íaoaam

D’n’xn «.b txai mina mmom ou? .pnunxV íaunin

xb x’n *|x ,34 na .(Szerén) po nVilin ’mnx .ma?

.mm
miau pm an .maipa naaa miaa? .niVix ,’ax

,0’ünon llT’Xau; (Weiss-Wasser) 10XVT0”n Tl?a

."Papier" nm ’jyoan ou? .mami pun 1

? Viaaa

ia’ ’nx dj .p >)x mn unV’xi unax mimx

.mm miaun nma nnnum

nama ’axua ,i’uny .’axiunV la’Vv 1960 naua

.mnou?a Vaa ’mma ,naV .naVix ,’ax pl ,V?x nnw
p noaiona ’ax |xa dj .mpnmnoa nmana ’ax

.üipawa lan’mVum mnu? anxpan

,u?’nipunn »ioi’ nli .umaipunn mxa ao
nau? nmxa .1938 nau? m? ixVip’u; u?’p noaa munn
vaa .onunxa nnoum ”n ím on .maxa-'iKaV nav

nummnaa nav umaipunn «pi’ min .moaa’ia na1

?

mxa ’ao .ma mpy nnm nma inu?x ."op’axo"

.nnowan ba bx mxa naiaai |pt unx mn umaipunn

’ao .pww^ innia ou?ai iü’jV loaam 1944 nawa

d’Vjt axa *?u?a piunx nx naiv xV nns ’mnx

’nnnw .onox ,’ax .onxn xaxn m’a mnnw xmi

mpp ny’xo nnx nn’an ’nmn .D’onn ’T*Vv ja dj

.naa ’mxwai

’oix nw’bxnn

nmunm n’aip oya nannnn ’üia nubnxu? ’ax

p’namp ma’xi (xVxV) B’V’o omxn .twDxmaa

nnoa'n’a nm Dmbyaaiy

D’nx im ,maxa-jxaa D’ipnpV

x^xV o’u mpxa .’ax Vip

naiya nmayn mny 1

? pnamp

-'jxaV minxi ’ax íy’jn ,1942

dj .Vvoan nx Vna’a na .rnaxa

naipa n’axa*'jxa'j ’nyjn ’ax

’ax loaam 1944 ’xaa .1942

Diyai iü’jV naunui ’ninxi

’ax .1003 oun pwixV wni
’noaaim ixn’ix-iyinxo mva 1944 ’xaa 3*a ’mm
.pnunx^ rnipiui nxnam’jip iü’jV Dipai i’yn íu’j

1

?

•l”aaa ’mavi JiaonaxVi jansixp manaV ’nnVun

’m’js i990‘a .maxa-'jxaV ’nmm ’nnnw i 945
_a

.ián
1?’ ’aun ’nurx dj? p’Vxm'nnpa munai ’jxnu?’’?

rVx

.1924 nau?a maxa"jxaa ’rnVia u?mn rVx ’ax

iau?mi .1901 nawa maxa-'jxaa nVia u?mn omax ’ax

|ai pa’ nxb» íanaa? ’axi ’ax .1944 ’ava 1 ra pnuiix1

?

nipi'ru? nnx 1

? .nnan mxnxa mn ,u?nm idv ppn ’nx

ia”n du; pVinr’p ,xjn i’y
1

? iamx i*j’ain mviau?

(Dundariga) na’vman i’va n’xpVo íanay aiu? ,«?mn

20 .(Gutova) xaiüira miau nanaV labam ou?ai

nxia’a 2
_
a .D’?nn nvau; ia”n du? ,j’?axna a"p

iaxV'ix-u?u’n
1

7 íamx íbmn Dn .D’onn n’*V» lamnw
nu?? n’ona ia”n .piuo’Vx’aV dipdi (Doutsch-Erland)

ixix i’vn pn du?di paiai'x
1

? lanayw Dipa .D’unn

imavn i6
_
n p mx nxi ’ax nx .n’3xa''JxaV layjn

íxaxna lüoa ’ax .ixaxm yiaax .pixnca 1

? pnunxa

.inon nx íamm

xin Dim ,n’axa"jxa^ v’jm ixaxna nnw mx
.on 1

?’ ,ma?D3 naiau? naia innou?a .nnan msnxa m
.D’a’ai Dnaa
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(üipaw) “inox foipunn

twnxpiV naaa mmann ,pna nxVi axi pixn ,min

on’yxn
,
inaim pna onnV’ .oipaiB? naaa (Lucacesti)

napin mina ina .mox ,’aaa

o”ia na ona iics ,ona

nmnn nri3B?nn ia”n .naVa

omaon onaaa .naaa nnmn
Vb? mnaB?a nB?ya miann

nVnpn B?xn nn nx .onim

íaa? nn nn unna .naopn

tV .B?mp ’Tis’
1
? onVn nn1

?

pVw ,Vna naoa nn nnn
onmx jyaV ,mxoa nnB?yai

nxi Va .mán ppV ixa nB?x q’uv ,naaV laamnB?

.pxoxama ioaV íamx wpV nB?x ny nnp

jwxnn orn n’avrxn nanaV ,nna or imxa

p’Vy ,mVay iynn ,nmn pn dv ,myiaB?n an Vu?

unx nnpV ia’B?mn nwx onyan la’VoVoa Vy íaoayw

ina
1

? naan ns?x nanoa mmxn nnxV iaaVB?im

Vy íaaiym on’ax onim myi ’ax manón mm
iVa’B? na nnoB?an ’B?ax n’"Vy nwp mm D’Voao

.OB?ian nx rmon pn
nB?iVB?a ianxB?a ^xna Vb? ínmua xnn mmxa
nana Vx nxr nB?x naan Vy íaoayinB? ny myiau?

pipa ia’Vy nay nB?x nx nxnV nu?p .pnwix nnnn

xVV mnn nViyn nanxn nnB?a ,mpn oox ny oimn

Vaa .ntV nVia’ xVV pnpn ima iB?ya mn Va .xwa

iVa’ xV onn o’B?ax .ián Vx o’m Vaix xa xV yonn

ianaB?B? miV naxpn m nn’ .naxnm Vaoa mayV

nannn nnoa Vnan oVB?n .maiy r -|x .nanaV y’anV

n’a’xa nu?inn iaV |na "nnnnB?a miayn" ’a yninu?

la’pVn nan mnu? pann nmyV annm D’ion b?ow Vb?

.db?V íamx nxnn nB?x mynm naana

.lay’an ny nn ia’ao Vy nnoo mnn mxnan
ynn oaB?aa la’a’a rman DB?xna nVaam o"on ’anp

’nx nx .(nnnV) Vxob?V ’m (0”nV) pn’V ’n nxaB?V

nannxn oyan nn’n u .nan’ mxi nVxnB? iaon

V”n irma onpia onnsV íaoaam .’nx nx wxib?

pxB? laan ix .o’ann’x Q’aVa ,m’nB? ’Vnaa .mVaunna

iaVxB?B?a .D”na íamya |xan íamx xmnV nana Va

.nianxn Vyi D’Vnan D’aB?aan Vy íynxn pánin pn
.mnB? |B?y nnnn pnB?

nmai onnan omon íny nVaan nn o”yiaB? Va

’ax na .o’tan ’xnVi D’maxn ruo’aV "oVa imn"

nVpn nVn ’VinV ix .ouan ’xnV mVB?nV mnaa
nVaanB?a .'pxV mtmn .’nVx’ai mnB?nn mn nanyaa

nnnx mm ’nspna ,iVb? V’ann ivón nx “pnyV aiB? xa

.50 p nn *)or nn .ouan ’xna nmnB?a 86 p nn
vaa ’3B?i ntna inB?x ,nxiB?n nx mayV nai xV xn

.maxa^axaV mm nxwn nx may ,axn ns?n

mnB?V iaiB? nan nnn nnnB?m Vxib?’V iVy on

aVn paxnV .VxnB?n o”nnDB?nn on”n nx i’B?nnVi

naaon mooa nona .an pl nanx xV nnnB?n

íoaimo nna noaa nB?n naa .oiVB?mx pnVyn'n’aa

oy nn’ naxVirVp n’ya na axi nnxn oaa .nnapas?

.nu’ona’aixa nxnn B?ns?m ,innQB?n

pB?xnn naaa onatV nana íVVn mnxpn nmiB?n nx

.B?ü’aipB?nn mxa xao Vb?

pina |nav v,y anaa

(vnix .naVivVp) (’vxnn) 3XT

noaa inmann 'paipB?nn r)ori (nVsoma) npa ,mn

iaB? ,mn noan p on o’aiB?xnn mamat ,lVnxp’B?"U?’p

o’n ia”n .1930 naB?a ’nnVia

ían’a .ouan *jx D’B?p o’noa

nnoB?nn ’aaV mns nnn nn
nnn nn an ’on .nanmon

.omnp xVd nnn
_,axaV lanay 1938 rnoa

npVnoa nx nay na .maxa

íann ."op’alo" Vysa Vb? nvxn

txd ni omnV ^oia Wa
mn ’aa ’au? nx oa ,pmpB?nn

.nVoolna Vxr mm nx pl .jxaoia ’xxVi paxno pár

o’3”ixo onm rn ,mxn on’ya Dnn D’on mamai

nnroa Dnna mamai .nanx mxnB? ,nnoB?an ’aa pa

panx Vb? mpnn »i’aoa mVnoni nson nn ”no

nxiapa Vamnan ’pnB?a nx Da nau ’ax .’arxn nyian

.an p’aya máj onaB? .nmpnn

manni íaVn .omaann íoaaa nB?xa ,1940 naB?a

OB?a .’aipan íonV íamx mpV 1944 Vmaxa .mVaann

pixnoa nanaV mnVB?a nxp pi nnxV .piiB?ixV ’nnVB?a

óra nnnnnB?n iá .(Ebensee) maax nanaV pa nnxVi

.1945 ’xaa 5

.’V’a nxiapa ,onn ’aa nnx ,’nnnB?i Viama n”n
iyna o’aanan yma panV Vaioa xV ’ax nVx on’V ny

n’B?iax-’nVa na nViya nxn .DaV yn nx ominn laa

’axi .Dnn D’an Vb? nmxan nam’xa yxannV nVa’

.mnB?V ’nnVxn



113 nKiivnn D»um« nimat

umvx .Vnxa nmva nna nnx .dud: nivanV xnao

.D’nxi nxab omoaa pn*? nyiniv

(ykwitiö) (üxnn) nn jxotrin

,(Leib) a”V n’a*7 n’px ’axi tjxma Vxiaiv ’ax ,’mn

nna ’niv .onV nnaiv onV mV: .niüivrnaa murin

ninx 1

? nnx .np’naxV ívun

oiv .’xnnmx1

7 nnxi mán
nm ’ax .nmaiva in’pm ixivu

.mnvxnn oViyn nan'raa Vm
ívm x

1

? .nnoaa pov xm
D’ppnV niy mn p .omax

naiv mmyoa .DnViD’ nmaa

D’ixapi D’uv omnxa n”n mi

.nvn? 1

? lynniv

mmxi mn ívun pnunxV

lom mx nivan .npian bv íVvi nn*?’ niviVivi

.56 na ’axi 70 p n’n ’ax .mm om miav miVia'?

nn’ ,1944 pxa izmna oivaxToV myin ,nvn ,ux

mnaV nnpVi pxa poa .n’mn’ .nvvxn mmx dv

nnx 1

? .mnnv nmana npoyim .(Feri Hegy) un-’no

nv ia ii”m (Veselényi) un*JxVvs mnaV nnavin pn
.naaau umn

Vna nnwm .nnan nnvs n*?nn 1944 nanana

D’^nm mvmp D’^yia .’anvan Viain nay 1

? nVVt dv
’nsa nxivim nnaV nnu mxVna nav xVív ’a .on mai

nmai nnna pvp oixna vun VaiV nymiva .D’annn

.üívDxmaV minim ,pn’a ’mnxi uxi .mnv: iviv nnai

mnnV nvun nxp pi nnxV .DnaV? nunnn-maa ipnv

o’ivixn bs nx nni’Div mnvn Dinxn aVxn Vív nnViva

.unni vaun’ ami pam n’an .maip vanx |a ]uaV

.nnan pn*? div min nannn nm naiv*? ixam o’nnnn

nmun na íviD D’nmamv na*? om1

? nxap uxi ’mnx

*]DX nn’on Vva .im nn’0'7 nyimv nv onpn o’aa

mmvn i’ivn
1

? nma nVv .ímaa nana nV jnn nmx
’vpnp*nn o^paa nm .mxax nnanaa nmavi mama

.1945 Vnexa vvn mnmv nv

OX3XO) uinxo unn

,’ax :nnvai vanx nmnaivn nma nanVan na 1

?

(n*?D3nn) uxn ,’ax ; 1 893 miva nVu unn ivx’^x

mxna ’a’üpa’üoa’x pixa .ouv pa ’axa ’nuunni

»a uan xm .iasv nnan •jx'iaa ’nbpna nini nxmn

m”n /maVaiVa n’mn’ mn nx jxV Vxun lamxa

nmm vVma nnxa D’an xm *]x .’sio ntv nmua

Vv i”io’3 nx pv na mvx ."inxana"
1

? ’nix nnpV i*?

mvm'? nnv uxiva .D’unn nívívd div ’nnxiv: .Dnx na

anDn bv niVvnVi nxnb Vid’ n’x ’ivuxn pan mvx

D’nVn mv’Vn ; onnnDi nannn xV 1

? onax niv’^n —
mpvt ’na iin nxi Vd .pVnn pn onaVivm oax onna

.nnanpn Vív D’a’x

-maV ’n'aam ,nviD ívnixiv D’ivnn nivív nnx*?

pnai Dv'7 onV’noinD uVap .nnania pun1

? nivinn

’xn xV? *|x ,pD*nmav ’ivnn mviVív nnx1

? .D’aivv

*7V uoavm .nivinnn'ma Vv nnaa nnan nVnn ,D’U

di naina nxivaiv .naann .pVa'pna nana1

? pvaa naan

nump mv pn .nnan nna ’n’a xm ix nsvDin ,piv:

,’a ’ivoa mv Vd ’noVaa .Dna nnxa nxi D’aVív mxua

nv’ pn Vx ,|ivvi ivx ,Dn ,nmu vmi nuivn 'tdivd

nVami D’nnnvn nn’ nx pi ’nix ma 1

? o’xxm .pao

’n”n .did’üd ’n’Vn .dv'7 óva n’ann ’ava .]iVa*)ina^

nv ’nuoiann nnx npia .’du ’pVn *73a dud nx^a

.nviu nanv Vv nsmn niD’Vivm nnaV ’naivmiv

mavív nna nxiap .nlsVya nnyni noa non nuxn

,’n nanxmmn mVap .in^iv pnvn Vx msox naiva

nvp ]ai pn .”n nx Vvn ni nanx momv ’xnnV amp

D’mvv ’nVpiv .nman nx mnmm mnan nna ívn
.rp nvivm

mm) ’niVnn dxV .nD’ na iVd’ü D’Vnnm’aa

’xav an .nnnaan nvpa ivomm mxn nx ’mxm nn’x1

?

’vima viann nooaa piann D’Vnnm’aa np’aiv nnx

nx nVva iV7n Dmoonn pmvív 'b nVm (12960)

nivaiva .mxa 1

? mpm Vao mn .
v,n n”nn ,18 noonn

nmnn nvoV nom’a nx mxVnn Vv mnainna nvnaa

üUsbin n"n ann nxa mm onVív nnoian na’anm
l V

nunina mpm D”n mn na msn mvx .(mniv dvd)

.pnx xm pxi .nnv aio mny 1

?

’V nnann (nnamV nmn nsioiv) ’n’aV ’nntmvD

mxi ’ax ,’djxi |am mx .d’uiv nnnn ’nnsiva ^aaiv

misn nnan 1

? iduivd .mva mnmvn udV viaiv inam

.avna idi mvx nnm’) nanx

di .pnpivnn apv’ ’Vva nx ’nnan 1947 miva

.vnna ’nivi ínivx nx Vd’iv xm .innsivaa mmv xm
nnva ivaipaiv nuVnn .inivxi |am mx ,nxi ’Vva

nnoamvD vi”ai pnx ónra voaa unna .’ixmmpxa

mvnV ívnuvoia D’ava naa noam .Vxmv’ nvna

nvm D’ivp D’unn nivív nnxV .xVdV naVivim mViai

nx .pixm mvx .dud mv nV mVn .nsnx 1

? pcrpo
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.D,p3D*,ü3K nima nmana "pa nmaya npoyin pnaim

nxnaaa 28-a .nnam ana Vx uVain pa nnxV

irmán oiama wVn am .pVannaV uyan 1945

nnnnmnVi B”na nxmnV nm nVy .(oia’ü’pyVa)

.1945 Vnaxa 15 óva mnan xaxn n’-Vy

hVd om nns^ö
T ••

poy .nnxanmVaa 1909 roma nVn o”ii nVa

.amian nnxa-nxi mrxa mp .mpmi mra nnoaa

an’pm a’opm nnama ”n m .aniynn mpm .amix

mnvrnx3 naaa i 9 ii roma nnVnm ,nxn ínmx ay

.1934 mma nnnnn .nm mpy nnm xm .aipaim mV
.nnxa-'jxia inVn |Via ,nma miVm onV inVn

.nnxa-nxja mm xm .nmay miVaV o"ii o”i nVa

mmV na xm ai pasn íanV noiain innama nmxa

miVrni nxn .pimixV min xm aa .innama Dy nn1

nVa .pimixV pnn ara naa jmaaa inam nnVm
nx nai ayn nanaa miaya nxxina .nmay’? nVun

xim 1945 nxir mmna márnán mmaa nnxa mami

.naVa 35 p
pna pnn ana lana

(D^n^V numrriva) Vxiöw om

Vm íVyaa nm nnxa-'axaa amimnn a’Vyaan nnx

,a”B’a anam a’axm .anmxV ,í"ii Vxiam — mx
naon nn Vm ínnama nmm
ama yimm Winan nvxV

na Vy ynnmn Vyaan .narrx

1200 = nnx nVm) nVm 12

ma Wian namn .(yana naa

mám ,nm”myn anaai amaa
ainp pia .nann Vnx ma
amV noma oipaa nnm nni’

.rmaan p painm

oy nmnnn-nn Vya nVmna

.nnxa-nxa mrxam myaxn
pa nnxV .paaVi pnpm .ananx pia ,amm aniiaa

a’Vyaan na íV ipaiom anana manmm Vyaan amin
ynm Vyaa imx int) a”piyn I.G. Farben amamn
a’rnix nnanV ma’mi pVpxn ixi nx nx’ iám .nxam1

?

na ina dji inmxi cni Vxiam imro iám .pnmixa

.(innsma aaa tran i8*n

,ax ; 1921 mma nVa pmix ,’nx ;i 894 mma mVu
.1923 nima ’mba .nonnxa

roma .’xnana myn n’yam pVnn Vyaaa nay ’ax

n’aa nay ’ax .naxa-'jxíV a’nnsma nnay 1936

.(Phönix) apás nmmnn
pnmixV nmnin naxa-axi iuaV íoaan ’ax nx

unn nuninxa ,ax .anin xna nnsw X’n .min xVi

.n’uo’mxQ-’oix mV’ya Vy 1941 uouix mmna ’mxyj

nxyan'n’aV ’noiam .moman nuaV omDxma’? ’nnayin

’nntm ’nnnmm D’mnn nmiVm nnxV .Toloncház ym’n

’xa mmna .’nnama apya nnn ’n”m nnxa’ax:’?

n’osma nnVma nnp’a nam .nxaoxo n’yV ’nian 1943

nmm Vm naxa ’*?y nm ,’raya nnm .omsxmaa

’n”n aimi .]’nn nn nnm ni’üp ’nvn Vma *|x .D’unn

.naxa-'ixia apyaa

naxa-'ixi Vm nnoman mxy 1944 Vnsxa 4
_
a

jna:nn mVix :|ua .d’ddu anzax oy nm ,’ax nx

,(nVnx) pnmp ’-nn .(p’bp) ima nnx .(axnxnax)

nnx 1

? .paiVama n"n ,’nnxm n~n pxnxnax ntVx

tímaxaiaV abna iVain o”yiam Vm D”ií’yi mvpn
.íxipTa-pnmix 1

? mbmi ama .Toloncház xb>an*n’aV

.B’nn xna naw ’ax

nmayn mna 1

? ’nnb>m3 ’ymta naoa yipyp nnx^

1945 ’xaa 9-a ’nnnmm am .(Bemsdorf) 'imona
.naxa’axiV ’nyun ’xa ^íaa .amxn xaxn ’T*^y

n’m 1942 nima xaxb> oni unn ”nmx ’nx

nnxV .nmay miVa 1

? naym pa nnxV .omsxmaa

nmayn nii^oa pny ,1944 pxaa i9*a aamn rnia’an

nymnn mViyaa *)nnmn xm .omaxmaa nnnom
xm f|x mn n’yn mnnm nnxb> .’xxan nama 1

? mnsmnV
.naxa-'jxa^

nw ^|7nxD-j?iüw»n

,piam3”n *ioi’ ’ax .1924 nima naxa-'jxia ’nnVm

mpy ’ax ,111 nm ’ax .(minim maV) mlVx ’ax

,’V’V .ml’xb’ ,nxD : an’nV’ .n’a

mm .mVu ,po .jx
1

?!’ ,’nm

nm .mvxVi nm pn nximn p
.Diana naiy mvxVi main xm
a’ximi anb” nm nnx Va 1

?

.nmsma ’b>yai

’nmnm 1944 naana 9 ama

"nnan nyxa"a ümaxmaa
a’mix ’dVx myxm iám ,yinm

n’yb> ’nymma .nnam jnrnV

ypnpa ibunim anan
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’Vit D,,n

aViyn nanVa pia . 1915-a n’jxnV’OJxioa íVu

nyaun ’Vn .imx vVy iudj .árny 3 ja invna ,nnu;xin

mn’n aaiim nx iVa’p au; — njop ni”ya íViu í’nx

,mn"a ’VVan pi

mama anoan yixpa nx ’Vn aaV ,i’yx íyj invna

.D’Vnm vnx ay nmay na *pn

nmay nuna naaa -paa aay xin .nxium pia

nam inaninV nVn xm ínmV ain awxa .nnjnna

“pu;an nanVan ama .nxium ibo’j ínnaum ’m aiau;

mxa mxa — (mjxa-'jxi) ama anoaa pioyV ’Vn

1947-31 ixum on .nVm m’V nama nx uua au? —
,aoa Vu; íniVin anxV ma .nos ,aman an íVu

aun amaxV ly’Jn an .nnaiaa nrmV jun na lü’Vnn

axp pi ínxVi .üpaaiaioa nmay xxa ’Vn .íypnum

nna xin 1957-3 pxi .iVb;b ’xaxy poy mnaV trVnn

nun iV un ara .íVu; piyxin "i— ír apamaion nx

.nviin u;u;a naaman ampaaiaio

.ami mm’ D’iin’x Vu; anVj pinV aumi ’Vn

Vb; mmm no’oaa’nxn nx mn ’Vn no’ 1970-a

an mVVa na amain an avn ayi ixai
,0’Viaixni’x

Vb; Vyian ayna nana umum >Vit ,p íaa .n’VaVa

"onnan" :D”Tin’n a’jui’xa aanai nmmm mxiian

myai "Vax-nm" noian nma Vma xm ."nna ’ia"i

.annx ama b’juix

Vb; aaanV unpian pián aao ’Vn pm 1979-3

am’yV apaa xm .nixa-m’xa nma nxium mmmp
miaun Va .ínnaum n’aaa niiuna jxa Vxauna

maiy Va Vy nnaumn oumV Vxia xm maia nnpm
.d’ito a’yii’x JunVi mxmV naa

aiu; nnau;an mmxa a’mioj’x b’xbxb y’pu;a xm
nnaumV mmu;an munu; mun’x "n’amV" naa aiun

pia nmx npau; n«iaxon a’yii’xn amx Va niaaV

.nxmm nxium

Vxauna nnau;a na nana

nVra D,vn

mo’ o"ma namnn .munnau; üumxmaa niVu

rnmaV naaym xm ’xxm unamn pia ,16 V’ia .nn’

.mmaa nmay

omi ’Vn na’V ama ay 17 Vna nmnnn nn
.aoa aia aVn 1947 n3B;ai

a’yyaxi traxna bj Vyaaa lar anv amxa aVs;a

20 —I 8 aiyV npioyn mniB; .ma’pi amm npnV

.aVrmmí aiam nm Vnm Vyaan Vb; ni pVn .anaiy

ama a’Vyaa ay a”poyi a”ympa anB;p vn VyaaV

ay nViya ^nm ’mpan "opma" Vyaa ai .V"ma

pVna ipoy o’m Vb; nB;nnn-nmaB; pva .nunnnn-nn

mu;aV íaaym B’xyaam ,o”o’an anann Vb; ’yaa

n’poyn naan nx mxa nVyn ni nViya-'im’B; ."opma"

pm nx aaiB; anxV ,o’m aimB; .omi nBiiann-nm Vb;

’ann oamaV mám ,n’am noama nnanm ima’V

naaiyn nsam nm nx aman amm .nB;iann-nm Vb;

.amom anxiai

.nB;iann-nm axVm nnxa-nxiV aninnn nona ay

ay nViya-'im’B; xVVw iran a^ann a’Vman aVix

nunnnn-nn nx VmanV a’Vmoa vn’ xV omi Vxiau;

mV VmnnV nBnnnnmm T>B;an maxi .nu;aam naaa

.piiBnxV amnrn u;ia’iV ay o”ii Vxiau; Vb; ínman

amim .anaia .anaiyn 72 paaB; pxV ’ixan p
aiaiB; paa .Vyaaa anm’ bj pmynV o’m jxa .am-rn

nVa ,m,üxauo,raax Vma omi naa’x ,V"m D'”ii

,amiVu;aV ’xanxn VaaxV apum’ ,aix’ Vnja VaaxV

7mpu;an Vxiau; .maxim namn Vn:a aVrinni amm
xa’x ,a’aiVu;nn npVna nVma olaj niVx ,paB;n nxia

a"a jmnaumn npVnaa nanyi nnana (Becsky) ’p'xa

P’Vj 'x .nmau^a nrnaa Vyaan nx jx” omi B;iVp,a

.nV’V aaiu; nm

ixxia .aiaxn xaxn naa anj’om .nanVan ^íoa

.nuninn-nn nx amaun

mx .nnxa-'jxm ammxi a’Vaipa mxa vn ma
,ama arnya pn ,n’u;xaa anx nmi nVmpa Vrna nm
mu;a .piám aaoa V"i pou; ’Vnai aan anmu; ma
íV ampn ,"iaiu;n" ’inn pjaxn aou au;xa 1928

anx nm xm .anaan anx axna pnai aan mx
nmi Vma mim nmu; ,|iB;nB; ,ua .’jvxi ’jaaia-ma

nmaV nVu;ji a’unnn nm axyj .nnvxn njnmn aan

ama mx ,mx .pnwixV unu au;ai n'xaxuw’p axyan

iü’jV lomin u;iajxa minxi o”ii nu;a i"i mx ,VaaxV

iaau;m minxi mx ,mx .mm 4*a pnunxV iu;aiJi

.a’jaun nm
'jj’x mx .Vxau;’V unu;VB; írVy manu;n anxV

.biVb; mxa ]buí xim 1982 niu;a aoai o”ii pu;au;

pu;xia anauna annV’ nyaaxi nVyai ina ;inu;x a’V

,mx .innau;a ay nV’xa u ,o”ii naVu; i"i ,’ia .pmV

.xao aaaa u nx ;nama aj omi nu;a a"a

pnx’ o”ii ana
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m .nnVia nx mxa na’xnn naiyn nViyn nanVa

nanVaa ’Vya nx ’nnax nx" : nnnax nx nnann

."nxT nanVaa naxi no ynv num pn .naiiyxnn aViyn

nVyn xm aaiy nnyn Vy nnVyn xV nViya nnVia

n,3T,V,an nmya nnx nnm xm .nVom Viy Vixiya pnp

.nnyinp ma mau?

.D’ia ’iu? ny nn’ .nnVia nunia 1944 uva 11 nva

p nw nVw nnaa nyaiy .nnaa 15*1 maa mViy

m mai .un xnV nnVia noaam mm u nva .nxium

.manx nai nnix mpmiy nVx anpn

pina nna nana

nriKö 'punm

xVx ,1944 ’xa unina Vnn xV ’Viy nmom ama

nnaammy nnxV nnynn nyúlna ,1941 ’Vv urnna

.n’aiaxn TaxnV’oaxnoV 10333

."op’ns" nmnmnma mnay

pD'iin' D’yanxa nay iniy

’ixi nnaVna nuny Wia

Viy ’xasn npaan .nVVaa

.(Berentes) lyoana po Vyaan

main n»a vrpanV naia

.nnipan nnaama a’muViy

"mpaV" nm np’yn irpen

V’yan xm .onvra Vyaan nx

manaV mV’m nnxya ysa niyaxn nnmai yitd nn’Vy

nan namxa Vyaan naiyV myya nx raon xm .nxya

.n’aam amm innya naaaiy ,0’snmya

dh .amim anya nyaiy nxya 1941 ’Vv unina

ipVm an myiaiy nyaa .nívpnn npVnaV naym
íVna ,noaV niyxmya íVna .n’mann naia ’pVna ínyi

mpn pniy ’ia’y nmx ,naa mnxa mmiyp nnn’tya

vaxaiamx nyxnn iyVan vn n’ayan .mann nx anaxa

jxnomx Vao_anm (Vaja) ’x’xn lyVan .(Orgovávyi)

.oKni’

’xaxn pnmnnV mVmn n’p’ixa ’t niaaiya

mVam yaaiya nm xV mmxn-anaiy pva .nxrníVlpa

.nm’ umn nxyaa na mpimm maxa-uxaV mm
nmViy mpimn íaty ,nxya nanaV oiyaxmaV mVam
vaxnxa nxyan nanaV mVmn pa nnxV .nnynn

Vai .1943 nxnaaa 12 ny mpmin ia\y .(Garany)

oiyaxmaV mmmn )aa nnxV .mwx-ana Va xV7 ni

myan na mnva myi .awx'ana mi mm rpo-rpoi

’mri anix .nxya ’iynn nm 1

7u;
,

7 ’nix nn a’Doiiy

.(Kbávya) n’ixaip nmaa

o’Viaxni’x
1

? nnnaiya ay ma mám 1951 naiya

p 1

? amp ipoainui nma’b nx nanyan nm a"mxau?

.nxwn uaV

a"nx rai i965*a n^namn nma’V nx na«o xm
.(B.A.) nxin naxy1

? ntyam n’xanpx nma^a na’iyan

im amin’ yn ,d ,3iit,x naaa nxa nV’ya nVra

"nonn" pm’xa mán xm ,p ina .nmem n^anoaVa

."Vx-nm" nman maa nxnai

mán nanya myaiya xm nunnxn nuttm iu>aa

nV tv' ütvv .nixni’x Vu? mnm pn’yn Viy mmnn
.n’Vaaxn naiya ’yiaiy no

:nna3 niyiViy
1

? xnaoi o,,n loa 1

? nx xm nViu

.o”ii na’Vixi |x,V’,7 ,nnio

Yew Yorki Figyel "3 möXDÖ D^öp UIZ?) ]Vn*?

naoa maainn pVna xVan n»xan) .7.i2.i933
_»

.(nt

myVi .nxium jnaib> pxman nnai unn paaa"

nx iV pxiy .iibu; nxaa ny*nxi Vui nmoomn nnxm
puj3’U7xn T>ya niaipn iyan ja pián .nmm nana yni

nnaty nxaiyV n’yinm nuaan nx mvnxma naia

nn’aiyn*mnx Vy .nmy nxm ammn nx n^anan ía’y

.nn’Vx nmaxn
naai vmaip Vy mxman Viy iaain mxm nnxV]

ni’mxn nmi’iin Vy om nVra nnaoa nnaiy mxpoa

:[ppVna naxan nx na^oa .nxiurn matya

n’iyaxn manaV .oiiya ymx nnm xV nxiiyn

xV nxiiyiy ,nx:a maa xV -\x .noena mVa xm nxiiyn

nm Viy nyain VaV aV n’iyV a’m nnx Va .aiiy mpn
’iyax ’3’yV nxaiy ’xma n’iyax nixiap myxa .niaVao

;aVm lyaiy xVV nnxm mvo niViya myxa
;
poViy

p’3 tx ix — niymna n,onpian*',03x niV’ya myxa

."mynn nxiiyV j’yna nmtV

Vxniy’a nnaiya na nana

nVya .nanVa naaVxV om mVia naan 32 Vna

om naaVxn .nniyxnn nViyn nanVaa Vaa om apy’

.14 ny na\y Viy n’xV’aa ,nnV’ naiaiya nVaioa nnm

.nnV’V n’xm xV amn axiy myiyna ,xmnV nanm xm
nmxa nnV’ nx VnaV na nixnna may xm
Vy maiyi nmn mxa myx nnm xm .naVim nnaaia

.nnVia’ aoma npnx npVm na xm .nmapa nnsan Va

.pV n’pipiV nnyV naaia Tan nnm xm
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mn mna Dnnb’ nx pnb loxu; ,b"t mx ,npn?ai nme
pm .nia’iym mabb mx nu?ibu; wbtm ,pmb .nmoam

no’bnm manó nnbtyb ’ax nana ,onan ryx wto
.in’bx mx .ona pnnn xbi nma pm p ib»> mn'1

!®

txa .nmnmabna nabaa nnmm nbmpn ’"y poym

.nnxa mxab ixia

nm ,1944 ’xaa ionb um^f nyi 1940 omya

,nma m”ntv ,onan t»x ,nxi yvma ’baban naxa

nono mmpa nmxm nnotvan mn? 1

? pbnnb mxbx:i

ooomab unina o”ayo ix oyo myo: p .omon

.m’aa 1

? min <n’s mxam
,mamai b’oopoa mnob nox nmobtvnu; ,piaa

m pin by nanyn .naxpna moibaixb mi nbxu? |va

.naa u?anvV nos

mbmn oiay ooomaa mium .ornyon nnxa

maii? ,nx p ,mxyb nam nuiu? ’b xnp .nimnai

miamii? nmab ninmaa moaaa ,yaiu? ivxu? ’aa ’axy

nnnoa nib’yo .piaa noxaa Tibim p .mabyn ’b

onnan mx .mnstva anpa nanoa nmnb nxmn n

.rnbaban nvnana onnb iba’ xbi xaxb D’D”iaa r>n

,ionb mxa mxa nn?n mn -1 imáin 1944 ’xaa

xm .omaab nxn nm xb nmx loba’x ia mpan
’xinti? p .niainx onab mx”b byoaa naya tva’ti?

iynn omx o’oyan D’boboan .o”u?nx-nn vn omaan
.W’ Dmby o’yxai D’nona onb nva’ti? io’ab omnm
.npyia n’by intvm nb nsxn by niann myiatvn

.inán nb pio na mab nbxu? nami nmp
nmn iona nmx nnpotv ,nmm ntvpn nmxnon

onbm xon d? nmtv ,pma vn mtva bu? nrmaxnn

,myn xoin oy ríva nm pma nm ,mnDti?a bu?

nmb’tvi ionná nnx’xm ub noxn by ib nm nxniati?

vmb yp o’tz?b o’bnn xim ib nay xb ima .pntvixb

.innotva ’mbi

by mán nmtvan nynn 1944 nv .niyiaiyn ?na

npson .ixipn’a-f’inyixb ionn ]a ]iiyxnn onsonon

.mambpa ann bu? voa manpx nxnp nx yiau?b my
ynn nxn myab nnbxn xb ovn ny) .iona nn’x nme
nbamb nimpa ,)aiaa nbmnn ny’oin .(nbu? iunb ann

ny nxana mnxai nnnna monxa .nianai mmno
.pio na

nnx" : (’ax) ’ipnn ’nxb ’nnaxiy .nawx xb obiyb

nnn Dipa ni nm) (Széna-Tér) nxo'nron nx nxm
onbiana nx rxnb omoan yiau? na ixa vbx

."’bu? o”na nxnx my nx mn mpan nx ,(nmaab

:U”m ,"pp b’b mbn" :nmn nnposn inaién p
irm na nnnxn nmn it .lyxnna m nx -]b x’xin

piwixb uynna .pniyixb ima naann mmpa omm
nxnpb myxbi naann *)ina nxon nx n’xu?nb írnoxi

mb’ba .nvxbpn nmaya npoyin ’nxnxs mnaa
,ayna nbao .nanoan nmayn n’b .nnmxa nu?’

nnxaip mnaa .n’bxoma nnmnm nibDU?n ,niaa

’nbain ou?a ,xu?tnxp n>ya nxyan mnab mbain

pinnooonb mbam ou?a .1944 pxa urnna pnunxb

"pmxa imxaip"a rnnay iaiy ,5 mnab (Nusterdorf)

boaxana mnab mbibunn pa nnxb .pm nsia

.pm aan ’xnaaa (Krupp) mnp ’byoaa (Mehrbachtel)

’manon nmn ayn bu?a qapbn mpan ’b nnp |xa

nxn o"o b«n .nanx-’man naa nnx pnpa manói

xm .'bu? Dérien nx b’oniy ny mix nan xim mix

nu?ya nyau? myn’ .mnan mpoab mix nnonb nxn

n'x byio mix b’xn .mpaa mmmb mn nnx ma
nxm xim mmonb nnaiy nanbanu? o"on b’mb tárni?

.omxian nyn’b xav myyanu? ,pb

mym amaiobo vn omom am:a mxan nnnnn

mmaa naanna .omoab byoaa mnay nau? /mb
mxba mmaa ppmb D’xma íme? nnp .pipmai xiya

.nbaoa mba nnm mnxn ,Dnx na mon
oy önnön ’bu? bnisam mnxn omom ami

unina pn .Dnpnax'O’biixn nixaxn na mnnu?

.nnxa-nxib nmn myin 1945 ooimx

’sna mm

imbx — nx .niuisi 1 nxiu?n nob nma mnoaia

’ax .bxntt?’ — ”nx ,nam (nm) yau? na — ’ax ,nam

bxmy’ ,D’nu? nmn ona .nxb npan — mmxi axn

’ao ,p iaa ,nxiu?a 1001 mnou?a na nxiy ba .’anxi

Dnai bma oma maci ’ao pi nam bnm mxa maoi

! ima onai m’ .nxiu?a ioo: p dj p’ba

mmnat nx rnbynb mubnn onoa mán moabnn
nambi o”B?omi D”bii’xiaxn D”u?pn bu;a ,anan by

.14 p nb’ mirna .mpinn onu? pixa u?nna

omyi naa iyia o’iypn niymxan ]na ,onu? pix

.mai Dnb’n mán pa ,nnna ,o"n’aa nyi biy D”yao

by .onsiaan ma mnu?nnnnn by myax? tx naa

.u?"na’ Dnanm o’xxm nm o’iyiaan omou?a nu?y?n

nnu? ,1945 — 1940 on\i?a pioy’ mn nmmna
nnn nnnxa mynnnnu? ma .nniyn obiyn nanba

.nnminai nnaina ’oo’iyon nou?an

nnxa n’xab nynmy nnaiyab 1926 mu?a mnbn
nmoa naiu? ,o”nn o’tt?ix vn b"i ’axi mx .1920*3

.nnx nai ona nyanx onb mbm
]bua nn”yn p omu? bu; p nm bn — mx
,nann nm mau .nnab’onoa (Dés) iyyn n’b (Bethlen)
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Vy .rnioaix nTa rovi pina pm? ,’ann xaxn ma
’VnV nxnwn Viasn pvaa nm nmaynV lö’Vnn p
naaix ia pjy n:na ía’pn on .nnax mya Vmun

.0’1’Xy 18.000*3

xVV px nna’ea nayV omax isVxj 1945 V’iaxa

o’Vnao vn xV iaaiy .annx .onpayn dwV xVx ,pix

os .mayyi my :n”m "onoVpo" onvn Vwa nayV

xVVi nitro ’Va pixV naiain ,omVy ’nnoi ’anx

,’Mín Viy ip’na mxn na’ima mm .omz; Va ónixa

nran nnay nVnn ixi omiya nnynn xV o’ai ipiaai

.pixno nmn Vu; naiaon

xaxn nana Vy miziann .nnaxa nnvna 4 . 5 .45*3

ounp mnan nyin .nnaxm nx ixnV nwp ,’xpnaxn

:D«ry m’xa naina .mnaa ixxbjui maixn Va ’Vna

.nnoun naina ,pioa "imn»a nx omao nx*

ix ,pn xVV orna omax mxiap mxíV rrn iu>ax

nmon .anyia ixx’ o’iznx ,paan xVV o’pmxui annx

.Vm’an mmum inxV mai onui nn’V nVx

:nn’an na’um

o’xp’iaxn ío’Vnn ,a”yiauia Vw muntnxnn inxV

pV ’nmn .onnx ama ,nx .xxian mxixV mnnnV
,’nnawoV iái xxox xVu; ,’nym ’aV maa ,nn ixipa

nxix ’a ,’nxV ’nnoan nx o”pV mxi n’n tv p
.pnunxV nana may imx mmn nx nnx oya ny
piwixa onaian ima nuixa naaai pV nai xV ’nx

x
1

? vmma .onnx nnnoV o’T>oxn nx n’Vn íV’aim

my ’xxvo naa ’V iia’o p .pia ixun xim iV nav

.pVoa nVui mnaV íynnui

mayn oun mioaix nmaV nmx íx’an o’xp’iaxn

mx o’enn ,nri nx waaiy ,’onn xaxn mV nnix

mxxann ionul einn nx nnaVi nnnpno nnV n’Vy

Va oinai oeanaV yunV mn u’xiiy Va .nnan m:a Vui

ubnnm uaipa mnvnn nbiu nxna .xin ns' 1

? mx
.nunana uxx’ nny ni .cnn’ umx" : D’pvm o’pvix

om uViya umx uV Vvin ab iái "íimx iaavn nob

.on’siya

’xaxn ipsan mmy ,’on Vim ynn omnxn myiya

inswa.vVx na irraw maiin nan ,mxm mn bv

^nm o’Toxn aipa aiynn ’nwn .naxa nx íV n’aom

nnavh nx p’oan
1

? ipa it nau/a niyiiyai lyi’x iái*?

piyanV a~nx nV iiyaxVi ,onnx nnnx nVoxnVi ra
.maa ’nn’ n’rny ,ianan .ínj’’?

n’xa
1

? nmx nVainiy mn?’ naaiV mav üoanaa

wnx moa’xi nmx nba’p n’iin’n nVvipn ,mxa

mmaa nnon1

? n’Vxn D’innna mx Vau; ív .pVaa

.íaxv

nx íuw (iy"na’) nim nVna i"np ,miat .uVru

>a yaipi V?pa Tava n’n .na’ip nni’yxa mxpVon

.maiiya
1

? ’ai miay^

bv ias mnxa ’naiaxn )a bv ,onx iyi ’n”n nx

n«nm noVnna .miav 1

? ni’a’ "nVann^" ’nnVxm ’nx

ds ’nnb’iyi o”ai’ maya .’nnVxn pxi .na ’nn niy’nV

iaya mip: 1

? nVnn ,nnay ninaV piyxin unaonon

.n’iüoixaiy pVaa nnay nmaV otyai pixnoaa

Vaa D’i’ox ’aVxa aVaixa mn pVaa nman

,0’3’xipix ,0’im’ ,omi’ ,0’naix o’on .D’aixVn

Vyaa o’pn
1

? nn’n muan .o’aix
1

? bw ai aiy nx’pa

miyy pn .naun xaxn nay omi’ix ’pVn^ ’ypip*nn

íxx’ maai .nu’pn xiVaa ix”V Vnn *?yaan o’unin

.o’iasia o’ixia íx’xim oVs ’iam íx’am íoian

Vyoan nx VyanV onaun in’Vxn xV .miyixV

nnan nna mxaxiy jva ,o’a’ umna mi’ mn piyn

— naoam muan nxip 1

? omvan bon may1

? íaipnn

.’xxin nlxn nyaam nanVan ovo
*•

’ia *|x ,’si^unan non ’"ay nn’x ,’Vix ’na’na

xVi vVy maa1

? ’b> mypu; o”ioa yn’xa nx ián oya

: ii’amV

nxiap .nmoxn .nnayV nnxxa 1944 o’naan Di’a

naixn paiya omoiaaip oy nanV o’i’yx o’iina

pbi oy o”piy o’piü anan*? mm nyaxiy ma lüipai

nasV pn abb umx int .ox.oxn ’V”n .naixn pnb>

Vax ,Di’n Va nax naa ov m n’my p’a .nnayn nx

ipiaa nVax xViy .Vaixn ma nx Vap: aiyaiy irmp

laio Dnanmya naiaxn nmn nai na *|x .o”inxai

’ia ,naxu? p Vy lynya ,aiyn nnnx nx os nV nnV

nmpn nx ián .na’nan unVa .nanVaa imoa’ omy

o”inxn niaicaa nayV ’Vy n’n .miyn iyxia ’mx

,miyn wxi nV’anV ipiaa piVan ’i”i Va noiann pVi

.nV’ann nx o”oV p’am nnayV nx’X’n nyiy nnina

’iyax íy’am oixnauo .nynann nmn nVni na p
.nV’ann npoain i’a .ninan niuiya ’ivVa .ox.ox-n

mpVa 25 mpVnV mnan nuiiy Vy ívs mmxai oyaa

’ia o’VVana omn’n :na’o nmxa aw .VVana Va

.nanVaa íaav onaumy
mnaiy 'a 1.50 Viy ’au íny oy nma maan
Vy o’a ’Vi naa íaVynmy o’aian .Vna Vaa Vnsna

nan nm mn ynna .miaVya nnyn’iy na oiyxi

lüiiyn nx .ax.ax*n íy’x iyy ,mpVa siaaV ’Vna mmy
nximn ’nanyn .mn pisa niyya no nmx Vxun

naxn nx yi’iy nnaV .piVan nx mpaV nxaiy ,nmn

! ai .nma ,na nuiai ny Va ,nxi .pVnanV n’Vy mi’x

.Dna ioiy ’n”n xV ntsaViy mpVano nVxn
1945 ’xo umna miüaixV mian nna niy’Va

Via’V íaia onaian ,pVo nanoa naxaa maa nmvn
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.onain onam ma mnotya naVi ’*? mtyan .ov*? ovo

.3 — 2 nna .nbty nnVm mtyVi mtyx 1

? ,'b iB’xmty

nnan ntyx .[Vocao nnn 'b nnm] nnipb 1

? mno
xxanty .nnxantyVa aim »poa ,myn nansa nnmannty

xm nVya aty .mai ">Doa Viai nman mnoa aipa n 1

?

mnoa aipa uV nxxa oiaxi .(Ilié Vaida) nmxn mVx
pvaa .nnm nxpa om nnnstyai xmty nninx *?xx

p pp ma an 1

? nm mop noama .tylDxVmotyma

mVyn Vyi nnx ms nai nan nrr>n nxna .omn nty

.nnty

ntya 1

? po’iV anmm imainty no*? o”bv ,'i óva

pnyn av nm a mm .pnyn ^x nxxn ona’xn na nx

ntya vn mnoan aipa nyi mma .nnxa*nx:a nnatyn

onan naa myi noirmia nxp nnx nnx piya .a"p

nnxV .mnoan aipa 1

? na1

? mxx’ ptyxnn aVtya .o’mm

.na’xn oy nm nnam mtyx 'poxn'? nmax nnm pa
naa .naVin nns laxy 1

? mp’ty pa oiao namV mm
rntypa pa nnx*? .mxa nyma nmi nns n:p av imxa

mán myty inay .mnVm mtyx nx xmn iV’ty naa

ívnn nnmxa nytya .ixma mxa ’mm .iynn xV am
nxm oonVt nnaV Vnnn na’xnty nnom mtyx .fpoaV

.nB’xi nna vby ^ai ’3 pix x’anV nxn x*?i ia mmV
.jnix xmn1

? *pöa onon amiam nnxV

au; .nan xxiaa nnm umx nxmnnty nnatyan

(Grigore) «mmi nVya otyi (Silvia) maVo nna’xn

.onop onnn nty p nm mán .an 1

?’ nty onVi

nVam maVo .nmx ntyai an munn ana nnxa

nWa *n ara .nmxa mim my1

? aVnn nx npia ba

nnan nx ’nnp
1

? omtyxnn omm .ion
1

? anirrn io:am

amin ívm .maV amoa taainon mn^m mu;xi nyna 1

?

nu>xn ij’Vx nvin nnx av .na’aoa Bna’x'? tyaa

nnD’oi mVVn mpyxa (Marié Vaida) nn’xn nnxa

,diVdi "|xna mnaiyan nx iü’j
1

? ix’an a’annjx'tnty

xm .Dipaliy mV nva npnaa mnoan mpaa loan^iy

unoan .ma í^ao’ an am ,i*?r mnix am nnnaa

nmn n’aV’o^a nnx av .nnnn |a xxi x^ nnyaty

’T'Vy nnan myaiy nns^oi naa nsna nnn p
mx nx nnv nxm xV amn’ mno’u; ’aiy ,"B ,DDina"n

nVya ai .my umx nmonV n*ma’ xV xm .iyau?n

aipan nx aityV a’a’m mxi n mynna n’Vx *130x3

*loan nx ’*? nnnn*? vVy ,p axiy .anVmnax .ma

,nns ia mp pw .ima nm xV naa Vax .i
1

? mnaty

.maxa

lary nnx aipa *?y ynv xm xaty inix mb’xu?

nnx noaiVp V® pnnaa 'V nxnn xm .annonV Vám

ansan nnxa nam na nj »imna .any pa nany nnpa

Vx maVn nVVa .pm ns xm p’pa ix .amaon

nainai a’waa nxix nxVa naiVy nnpa mxxa .nnpan

nmya nxt m’iyy .^n-vvb m*?yV mnna ,piaa pix

aVxn bw a’op’D’unoa mnx ."aman mnn" pjmx

.

l?xnw'7 atyai n^cxV uyin paixVran amxn

uwtrijm nnD^a

,nm )poy nm tyyonyn annax nnotyan tyxn

.n’ixa-'jxia nximi mnm mann Vaa nnbiois nvunx

annax .B,,mn,y am b”jvx .nnm’ a’r’jy íVVa vpio’y

(Zsidó "n’mxV nmn’ nna" Vut no”a nan nm
n^iy tyxn atyvi n’ixa-'JXl *p»ao Nemzeti Szövetség)

: pia’ia m m’pana noonniyai amy mntyy ityaa

nmxa ."O’r’iyn nx íVnr an’yx nnv mma vtyay"

annax tyyonyn .tynn tyxn atyva )ann ab nnai na’ty’

.vm *73*7 maa tyxn atyva nnai

m" nnan Vty tyxn atyvi no”a nan nm ,p iaa

nana nian Vyoi amn’ naxVa ’Vya pmx "B’xmn

.B’mnnn am ’iamn puVtyn noipna nnn nxyia

a’tyi pmxa nV’yo nnm nV’oa tyyonyn mtyx

.nnaria ia mya’tyi nimn’

ana .mi’s mna iáim tyyonyn nnatya ’nV’

"namx" nnn’x nna pmx mom nsnntyn tyiV’x

nmnxtya n’xityn
1

? ny nntyxnn tyxn natyna ntya’tyi

.tyxn natyi’a nnnai nma
ni'jiyaa pVn mpb* tyyonyn nnotya Vty nna aj

."ómmá nnxsn" atya nnx pmx 1

? fpüxn nma .mnvx

B’mamn nma’ 1

? ovo nnx ,pnx’ . i 980~a noma nooi

ia nmi "nvxn nyn"V *poxm nnxa'nxiV nman nm
otym in’Vy nnx .1935 nxiva nxnx im^y*? ny nan

Ityaa poy na pia nomna iniB’V nx "ptyam pnaoV

.in”by ixa nsma m .onty mntyy

."nanyn" amix pmx 1

? *inoxn nty’^x ,myxn nxn

.noma m xm bj .^"nx
1

? o’nnm i 948*a nxnx nVy

ion1

? ioiam vnna mty pi intyxi tyyonyn annax

.f’inyix
1

? íVnn atyai nnxanxi

’DIIQ nm

ay ’Vty ninama xa nnnon 1

? ptyxnn pnnn
notya nnnon nm .n’pxaiVoia'xa o’ü’Vs ,nm’ jit

aty ."oi’
,

?"a ,nxi mtyx .ntpoi 1943 p’pa ."onVm
Vty niavxn mnxna uV mom an .nm na nx ntyjs

.nnnon 1

? na ix’xn an .n’pxaiVoia'xai p*?ioa anmm
nnnnnn anmm asm nnmn nx ityaa onaninty nnx1

?
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V*nur»-pxV ’rrVv a-i x
1

? pt ^ .mVaatp pnioaKa

.pia '»n monoi

nVa-^nn paipT

'paip’Vi nVapna Vw naxaa nyalna mnn jVnV

imir nyitni Vw onnm Vy ( 12.6.1 984) "oVj? ’ix"a

p árny .nnnwn naV annx o’a’ nmayn naiVaa

,’Vnnxiyxivitrtnxaa nmy Dezsn ír irma .omrim
• 1 • •

ntnn oiyai nmnxi anmn vn na .nnx3*axia vn

’nVmanaaa naxjiy ’aa ppian Vy iVyi pwyxV
nxi nnm" tna’oia xm .(pixna) pxVia ama namxiy

anan nann .anaiVai amnn a’irn ,nxa na’ nriaiya

niyxa .naipn nmxa ona maVV nm pn a’Vmai om
naVa 15 na ’n«n .nao-maa npaV naa nm mox

ax) n® nrai mnn .Van nynV naxm nnnpo nxVai

pai xm .mán nina’V (amnx) vn nnai (a’nxm

."pna

nn”ya nnm 110/5 miavn miVa ntz/xa

naxn ni ooxn tV .Doxa nnVan moaix mim
•• • •• • ••

• 1 •

npaa mán nnx nv .’nnmnn ínx ,’ivi Pali ’Vxa

nniy 02? ma" :nmpan nx iám ”üxb nnVan

ma ."nxVn nnVan Víz? yoan Vm yanx nyiya

.m yoaa »inniynV xVi aipaa nxumV ’nuVnn

Vy nnnonV innzn nx ’niypai ’ivi ’Vxa Vx ’nna

my ’nnana ’namty .nini nnznn .nam Vw mVyn

.ía’aomy amna myan

pyi ”0X3 yam npia nnaV yanx nyitó

xmn pnon nnVan ’iznxa aomy nantzo .nnoa

Vaa mmVi onnnoan anpam nx ízonV nmpa

pn Van nx ivxn an nyaiz? nmx .nmiz; xVV nnx

paVymma *pm aipan p noVai .a’aynn pnn

.omnn many pa nnnnon .nnizíV nym mmn

.naVai naaiy aipan pvaa nrr Dya na nyaizr

Vx ’nyim mnoan mpa nx ’naiy nV’Vn nnna
xm .mru omna nnaww nan xin .m naxn

.Dipaa ia o’nmn nx nap anax naa myi

miaui .prixiionia pxwy fns py’iynn nnan

oun Tiaon naaV Vám pn oam nnaiVpnjx ii’aa

.nrm "oxa nnVan npaa Viy vt iaa nyi:

,1944 naiopixa 26 ,pa nnxV om’ ntyiViy

aty naa onaarnni D’jnnm D’V’mn pnnxiy ’V ym
aityi xViy ,onV ’nysm mán Vx rn’aa .ntnyn nx

íananV nax Viy non Vidm xViy ny mpan nx

mnm i’aVyn-n’aa Vxniy nap Vx ox’an D’nynan

nnpani nnnV íVnn cnm .o’itnpa nnnVixa noa

.xittu xVV nm pnnon .wn *pn mnw a’a nxVana

D’am nnxa .Vaoa mVan nnn p nnvaa nVao nnVm
nau?’ ’niyx .omnix Dmaa íyaiVa iyx mVx nv’in

miyn íypm n’Vx ua’a xm .nnam xiynn Vy pna

•>niyx .xiynn Vy nV imoa aiymn xmn nn’V namV

nm .nvonV D’um x’anV naVm xmui maxi nap

.nnx nanV Vnm nVnm nnVm tV it nx oninn

.DiVa iV na’iyn xV nnVmi sm xVx nan xV nnVm
mm nx oaiy nxn ’ax" :pmxa nnV’V nax xm
’n’xna xVi D’aaa |atn Va maiy ’ix ."“jVw xax aaa

xmty pniyx nnax pVn lyxniy nnxV .pna Waa
nm aityV íaaVnn .íannx VnV nViya íyxmy nmoa
.Dmp miy nVxxiy .ana’xn nt Vx mtnVi Dipan nx

nm nnnaVi nnx nV’V íVsx pVV naV nun'iy mmnn
oniyn xm .nmaai pyya mxa nm na’xn .nnpaV

napia nnpanui nxn xm ynaV .nsnV xs’i npnaa mpV

D’annax'mty mxa Vnaj xm mmx Diánán a’annjxn

nann n”Vy Vx umx o’aa’iy maa mwpa .írVx dj íyr

pi .nnnonV Van nainaui ,nmy nanna nmx xVan

napiyn aanmy D’aiiyx nyanx mán nmyn pna .myy

|atn pyaa .an pnnaV nmimn yanxV nanon Va Vy

nsnn pnV annv n”n mV’Va pm nmyn pna naty

nV nxnpu? ,nVimn .nnVrn mu? pnnnnVi nnx pxiyV

nnvnxa nxnpiiy niupm (Elenita) nsnVx nann aiya

nna’xn Viy nvnx miy na nnxa mpVa .(Mariora)

.p’anp ni anaiy .ü’aiao D’nsa nwV

o’na’xn mV vmy nvioaVnnn ’aViya nnxa

Vy mami DnViy naian Vx wn Dn .nnnnon dVxxip

iVr xaiy naian nx íVxm an .anVui annan Vy asan

x’smV aaia xatyi anV ai yVia’ ixi D’anmx'in nmx
ía’iya’iy an’Vy mm pV nnnn naian .amaa nmx
nmonV la’iyam ana’xn nm aiax ^ai .nmx pnnnV

mi ai .aipaV ynn anxn xasniya .nnnwn ny nmx
.maVun mxna nV minin nnVm

nnxa-'ixíV mmy annyxnn amnm |a ’mm
Vai nmaa naoa nnna pyxnn pta .mnmyn nnxV

.nmViy ’Vaixa im nnxa*'ixiV ynnV íVnmy annwn
’Vaxa vn myimy a’Vaxan Vai onw nm xV nVmna
enni nm naa jaa nnxV .nanai mmai mpm ,aVn

anyion Va vn pyxnn aViya .mya ’Vaxa ai ntwm
nnnai aminn mnnnuo .mVtyn xVV nViya B’Vaix

.uri'in )ia’aa nmya nnm nvoip

xVV íma’Viya nnn Vmoaun nnna nVui lyiann

.ixiyniy ]nai nnnan p nnan nnnV íVnnuia .pnon

íyxna ’nnay .p’xnyn pnV avna ana nnxa iVap

nnmxnnn nmya ,nxnyn nnxV niymnan nVmpn
’naiy’mni 1963 muo nnxa-'ixi nx ’naiy .nnwxnn
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na Van nws^ uaVnn .(axp) inn unni (diót

mav .D’tv’aa nVVoa mav nnVsn .nn’a nxiviiv

unVivi 1943 niiva .(nx’VDiu) iiwtmxa na’aoa

•a mvp nnm mvxn .Viaa (ívnVp n’V) mmxDx idd
1

?

.n’nnwn nnnna ni’wa vn onuinm Dnnnin mxaxn

mav nnmxsxa .D’iv’aan Vv mvxV mVv inox om
íanpnn D’ininm o’oinn mo’in aivxa .niVvn nrsns

’ix .uuVnn rmiu 3’vn tV Viam nx inavív nnxV

mvxV nnVDn nVnn nivxa .nnVsn ]n piavV ,’nam

pa nmva mnnom univViv urna nmnn pvaV

nVm n’xVpn nV’inV uvm .nvinnm oa’nn mVp

ívpn yina nnnonV unaiv .ivp Vív mVm manv nai

uV nxai Dxiaiv .onnnivan mo’in Vív oxiaV msxVi

Vd3 p na "pn .maiap ri’T uvniv piv .mxn anp

.Díva urna .ivxa mVvV Vnm ivpn "pnV nmn ma
kV "|x .nmnn D’V”n nna umx íV’i nnnan na "pn

.nniva mnnon aiivi onn di urna .pun Dnma nm
Tudor na’onnn D’iaia G’V”n íi’i’vV iVini a”ai’ nnxV

nax mpsn .onxn xaxn dv nn’ iVvsiv .viadimirescu

.nn’an naVV iVaim onvsn onx tnanina uV

pn^ *nav

üivVm asana n’3xa*'ix3V nv’in unnsiva

’nx ,uii’ pn ,’ax .1933 niiva ívlnxnxnxnaiv

'po’xa pov xax .ona nvanxi jxanVD n’aV xrin

.nna’aoi vva nVm nVív dv aainon .D’inmnoi Vna

naVív vixpa .mnVnioa pov nxt miava nav xViva

unnamn’aa uVVsnn ,’nn D”n nmx uVnn .uivVma

.min ninVna mnV onVm nmx .ns”V m ’ann Vív

tvV msa miavV 1943 miva npVi ama ’nx

.(Csíkszereda) X3V3V0‘pvx 3’vV navin Dívni 3X31V1U

.|1dVo mav nmna ’vpnpmn maaa nav oiv

.nmnn xaxn Vív íviam nnm’V navm xnvavo-p-’xn

nivinnn dv naana D’ivix mivv Vív nxiapa nVivi xin

.nxiapnn ipav oipaliva nan mvi ama .nunn pina

naaann íxsp nnxa-'ixa nanpV naann nv’in nivxa

.’oinn xasn xia ív nv’a nnnom
Dívái n’ixamxi urna un ’ixi niva ’nx ,’mn

i’va minan nx inav ’ixi ’ax .p’nivixV Hívni

msnx xax ma mnmiv ^xVxa ^xVx .ixdxi .nunxn

div .naxa^'JxíV ,’ixi xax ,mtn 1945 vnoa .nnan

ido’3 niva ’nxi xax .ama ’nx nx unnaivV uxxa

.nxiiva

.mnaiva unpni Vxmv’V u’Vv .mxi ama ’nx ,’ax

’n (onan ona) ínnsiva dv ’nx .niaima iüdj ’ax

nx nVapiv nnxV prtvv Dinx pi .m”vn Vív

nx mxivn .n’onn n’xaxn mpoan Vív nmun

.Dmn’niv na ,’nn ’Vxd ma D’nxmn na’un

.onnap Vv maxa ía’p’ nnnnn p mn’iv

íivm u’ D’nxn (
1-2 :Dn D’snnn nvivn

pn3ni iivn D’nxn (
3*4 ; ’Vmxivxirivnxaa rnv

nnix (6 ; V" 3n pxniv pia (5 ; n'ra’in piüiv3”n

fioi’ (7 i’Vmxivxirivnxaa D’iasm (’aavx)

j’Vmivirivnxaa |xanna nn (8 ; ívnVpn pxniv

.(onon d’ddii D’üns) púm (9

paip’Vi ina ana

Oö’tp) pyou? 7’31DDV

mVu ’ax ; 1895 miva nVi3 'paiaov (13’) nsv ’ax

i3nnnn .unoa nVi3 onaiv .1896 n3iva mVi3 (|xntni)

|niü nn ’ax . 191

8

n3uia

nnpn _n3nüa nav xm .ívixpna

(Hagymáslápos, VuilDxV 3333

pvaui piaan ax .Lapusel)

.1919 nsuia ’nnVi3 pn’iv)

1922 n 3uia nVi3 .nnau? ,’nx

nx ’ax nan laui .nxixi nsaa

”nx D3 nVi3 Dtv .napn*nino

; 1924 niu>a (3”V un’n) |ssin

^Vn ; 1926 n3iva (’ma) omax
.1930 n3iva mVi3 nxV ’mnx .1928 n3iva (’iiVxii)

na’ui’*mna p’tnn xm .mxa ’m mm nm ’ax

onnxn aoV .onnxn nnx Vív mviva min i3mx na’Vui

,a"p nvanx pmaa nmív aan ’anv nso*n’aa maV
.pinaa ppa Vna naVn í’Vxív

’ax .vixpa maVV na n’3xa_,
3X3V ’nnav 15 Vna

.nsnaa niavxi nsaa nxuixui nxn

’nVapm .moan ”na aVnivnV ’naVn ’
3x dVix

nxnxVx Vu; Dnsoi na’na muiaaV ni3na naVnaa

D’pinn DDpinV íoiaiiv nv ’mav íaiv ,'paip3X3D

’nx Di .auiDxmaV ’nvos 1941 nsiva .D’mn’*’ü3xn

v’in xm di pn mxV .mu”n naVi n’ixaV xa ]xann

3XTXT 3333 D’3inn DV 13ni3 D’nxn 3n’ .ülV3X3iaV

ism ninua ínmava Vuni ’ax .pruvixV oum’i nv

nnsuian ’ia miau; ^nn .Delta Vvnaa navi pVivV

.(n’ixaa 3i) Dmaxi |xa3n ”nx ’
3un ’ix : mviVív mn

D”innV nxnp íx ’nVap üu;3X3iaa n3iinna

3X 3u;iaa n3psaa ’naxmn .1942 rnoa miavn nmV
.Vni Doxa napin nnVsn . 12/3 nnm’V ’no”in

naiv) 33”33 ’p’a .naxan onan ’
3iv ’nxxa nnVsa
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pián naa .’naur’ na pl ’Vur nmmn nVa’urV nnna

jata .nnx naa ’nVax — npiaa ’nVa’pur ,’Vur marn

naaoan ’mnxi .una’ur ’naa ’nxannn ny’a nmayn

.naoan nx ’V inun p nnx nya .p apy xnu nnna

nnoan mnura Vax ,mxa ma uuiy yun p Vvn

.naoan nx xmpV "naur jptn naiurn (Vax-Vxn)

’ípDa Vur nauaa nnay .na’mx aura mVpa nurx

jmn x’m ur’x pxura anya xiaV ’mx na’mn .nanan

nxun nanx miana ’nVaur nx ’nxVa .ViaxV mura ’V

nxa nurx) rúnán Vur "jüur"n vám ,ynaV Vax ,0’nan

Vy nnp’a nyal opnpa maainpx nnm nnayaur na’

’nVaura pián n”ur Va nx pimV nanx m”n .(nanan

’mx annnur aururn .nnva o’Vmaa oViaura ’nunui

oxn .’mx nunu pn xm ,’ViaV ,Vax ,maaa ix mma
may nVVann ’ax xaur ix ’txV aiurur Vaun m m

?nnx oViya

rniuryyaura mna ’mxnai nm nmvn nxa ’n”n

m oyi ,nxT Va naoV noaa ux nnym uraai ma .’nuur

,mpn nx ViaoVa 'ma oaxura .ViVx urxn Vy maurV

nurn uxur naxu xanV ixnp’ur nnona nuana ’nurp’a

mna pari Vur axaV ’axy nx ’nxan ’unp xVV ,yna

nnua ’B’ nunVurV o’ait nt axaai ,(pioa h) inra

nm’ mn nt oa ,nm’ nmxa .o’an o’a nnypa nxnnVi

nnxa .pVapnaV mayV uauna uxi ’nwx ,'Vaura na
.urau mna amur uyaun

nurp mn xV pinn .pVa*pnaV uyan 1945 nxu’a

mn nnx nVaura nona niaVur niyur mayV p ,’na

mtyai ’Vur na’aurna o’mn ’nxxm .’U’y nxi Van

rm nmaa mxa
|
31db .'i’yyi D”anj ’nno pn mVpa

’nur ’Vb nay mpa inixa uurn moaa .’mx D’oom

uurn ara onxnp 1

? paV írsn nurxai ’B’x Vur n’nvnx

.nxVn inpV naa ’Vur nnnn
a’mpan anmaa o’n:Vnn ammn iyun ja nnx

nunBB |bi imxa .laVyj mna 1

? ,inx |”ny anyun

,nna nnur ’nnn na aa auramaa nyun .a’Dommpn

nmn my .maca x’m .muomaip nnm xV V?au>

inura’x uV nnoV na’Vnn xm .^nx ny’un nVur nVaura

.pn naa nm nVur piVan npiaa nana 1

? .nu’ai baix

.(avmaanp'r-nanurBV amx mpV)

uxi ’mnx uabn ,umay na nurp n”na Vanura

,nnpaa m nmp nnn pmn nx mayb a’Vn n’a pyaV

’mnx ay ’mx nnxnur 'iV?pa 'fap aura nur’x aur nmn

Kb x’m .npmV nmx ampiVi nraa ’a uV nnaxi

.nnurax mrnaa aura p^nonV u’Vy ix .^a’n nunn

»)x nnoaa naaan irobb uVa’ naa jxV Vax .mn pi

nnva ampn piVan .“[Va ixV naura xVi a’xn’ xV aya

’a ,umx iám aur aa Vax .anaunn Bnyixn Vur nm
aa aur rn ?...mn’ury nvnim mnaa uxur uyo an

a’nmana (a’naai ana) ’nnaurai ux .naipn aunaa

.nam mrxa

(
vn noro) Vm p

nnva navxn naipnn nx paa nis’pa munV Vnnurx

: mnana bw ’Vau’a aiVurai ,”na

’xa unina ,1944 naura

•uxa" n’ya laua ’n”n ,uv nyi

.(nuaina nnxa mxa) "nuxa

.nxn
1

? pis px aur axan nx

ura .naV a’an nxt iuryi nnxa

mnaV .pnunxV umx mpV
*ay uur’ ,29 'aa pnsa "C"

l”ny 11 naipna ,paa nasnn

nnur ’mnx ,’ax — nm U”n

pnpa .xax Vur nvnx ’nun

Vax ,’ax nsa nnaura ’amp 20 my rn a’uuxn pa

VaaV ,nn’x (|iyaur) anaanVu — un'aur pn unrn

nnx ,a"p 32 Vur Vpuraa — uxn (’ax nvnx) na’mx

n’y*7 1945 naiupix iioa nman ’nmn ,mVna nann

."nuxa*'axa"

mura uxi ’ax maa nann u'aa’p 20 'oa »)’nya

a’payn a’n’on nx ’mpaa ama1

? nmn ’ax .pin Vaur

murp mmay ’aipaa mury1

? nnxn xaxi ,pia B’xVan

naan px }xa" :nayt >)’nyn Vur mxnnxn .rnnnx

,naio uV nnxnaur nvuaninn nnxa .nnax 1 "mnnaura

,uV nnann .a’naa fi’Vnn’? uaisnaur uxi ’mnx uymn

.nVpVpnn ,nan pim xun napian nanuran av nmxaur

.u”n nx V’sn Vman pi

umx ua’D p .yvrrn Vy naoa mn xV uV

nmn aiun .64m 640 :nxi ’mnx .unaa Vy a’naaaa

mna 1

? ’mxn .uur nsa uxi nnx nxa ’Vur xax .n’xpVa

íVur nainn na ay ’aaa oan nnx V’n p ,xax nnx

! i "•paaur nVVmx nmur*? mnn" : nnaaina ’Vy pyr

naV?a ”n nx Vxn .nnv nmxa ’V nnann ,V’’n imx

.nna1

?

aiun nmayb umx inpV .naauao urmna ,i 944*a

nxxa nnx pnnx — mbp myna ’nnan .rnypbo nmn
pi nmxa ”n^ nx ipao mnanm mnx pn narnn

na ]bt my nxurnV nanur nVx pa nmn mnaV ’nnVxn

nxpV noaa uxur xVx .mura p Va xV nan mur .n”na

.nax na’Vpa Van

,nn’n j’a ny’ mnaV (naun tV) mVnoa’xV uyan

.murai np n’Vpxa nV’VVi m’V nnx nVaur ’auVura

’Vur na’aum nx ’naur — ”n nx ’ma’m mpa ’nxap
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myxn ,apy’ nm ioiy .mona ímo rr>n ’ax 01

.1918 mu;a |nnnn xm .opxV bxntv D”n xaon nVa

omax naan .onV nw onV nVi ,mn nnm ’ox dw

,( 1921) iinmyn nV3 vinxV .murin mn?v p no

.(1928) ’l’Dl (1927) ’XV ,(1925) ’Vü ,(1924) ’X3XO

’nmx .o’iüp D’oin’ nnm 43 na ’ox nno 1939 miya

nmoo mnx nn’n x’n mmx nVii í/nwn nVmn
.kok di vb nn’n x’n .imvoV n”n nx nanpm tixd

1x013 oy rtvo n’n ’ax .nxium ’O’V vym p
’Viüxpn íoian n’n vax ,|xmx Dmax ,iaan Vy

,iiV ixt xmi nnnonV nV y’xn xm .íaan Viy

nx poxV Vinn 1944 ’xoa 4-a .vyn vb ’ax p
n’aa po inxV noian n’a ima után .naaa o’nn’n

upimn .nmaiyo 60— 50 mnnn nounnoa .naon

.na’aon naao omnm bi nx ixnnty iy iaon n’aa

iixi mVy Vy mmxm mVann íooym |ao inxV

bw íü’in Dpm iáin .pxüxoma iy Via myxin

Dipoity .n’ixa maio na’aon naaa miinnty D’imm

.myiaum in mxV ,’xo po iy ii”n dw .moumioi

ipa nnnpa .naain nmnV nnxaV Via myx mr?o

D’O’ noa Viy ny’03 inxb> .pipa uvx D’yawa íomi

;’nxoi ’axo ’nnem .pnunxV nVVn yxoxa i)yin

VxV nyx *133 nniyy unmyn .in’ ínxuo nvnxn yaix

onpi Vaix bw nvixiy ,Vaix nxp laV vum 1

? na m’

pi’yaV nmo1

? i3ym .o’unn nunVw ii’’n f’nunxa .onV

,13’ unió .noumioo mm ’ao .nayo n3nn n’n m .20

inpV ’Vio ’nx nxi ’ax nxiy b ymi ,n3noa mtyiau;

’nanai ’iaix nsp unió oy ’nnViy .mxVpna miay 1

?

.umo ’i’
1

? mV nayo nVann nx maVumi nnny noa

.0"0*n ’wixV p *?y mooi iám nx nnxi mion nwx

na’Vimiy myxmy mám o"o uvx y’in (Vax) ipaoa

iy’x ,’nxs’ xVi ’nina .nnum p xxn nVann nx

mnb x’xv xm xxn x*? na’Vyon dxip ,iox o"o*n

pva1

? ’mx mpV mium ]o ’nxx’ tx .n’iy’on nwx Va

vb D’O’ noaiy moi’x mao ^poa ’mx iám ow .nyiyn

Vx mnn ’mx íxn ’nvnx íiyxa ,’t nx nnV ’n*?ia’

vb Dn’3Q nyan nx .myu? px*? ny onnoiy nn’n piVan

.D”na ’3x my Va nau/x

pi’ya*? inayiniy D’1113 3000
_
a ima3 ooinxV 20-a

iss’iix .D’3iyaan ’sd*? nsnnxn nsnnn nm ni pV?a .1

p .in’mn ovaa mony Diy i3”ni írnia Vao oiyDnnV

nanx D’O’ myon .naai bs iiVyini D’V’yo nVap ynaV

(Raitzenburg) maiy’xi Diya DipoV íiym .ny’oin

miay may iyn3yn .D’unn nyiyn i3”n nm Dipoa

Viy nniis na’am ’sjxo .pVm ’pVn naama yio

’nnay ’
3X di .d’oiüo

1

? D”S3a namn ’xv .mmx
nm ’iyoon .("Tomsenko") Vyoon oiy .d’oiüo

1

? ’iyaoa

.(Elba) na*?x mi nm by

nxo 1X3U7 obia íVVm mono nviau? ,n’30iio ni3ii

.oninm nx

’mano nVo moa mnoa ’nVap ísm ’m'iin dv1

?

moirn Dn*?n no nx ni may noV’iy xm ,nnx pmx
naaiy dwb ,D”n^ nunn mpn ’a nmon nmno .nViy

.poV p’o nn ,’3iaxn b nax

niD’b’p Dys nm íixxo .monnn nx i3’p’3iya

.oop’Vn íimay vn ibVm x"sn

D’b'iixn 1945 Vnox 15-a — D’^b ’^y .nx’pa

naymo .mosi ’nmx D”yiaiy nnxi ,i3mx mir®
.nmo 1

? x’aniy D’iis’is mxoaipo pio n'iax nVim

ipn D’^iixn .Dnio’um mxooip nx .(p ino D’ai)

’nmynn .D’oyo nooo ’noVynn — ’3X .pi’ixno 13V

na paxnV ,D”Vm d”t yanx Vy ’naiyom

32 m'ipu? .oipV m’iia’ x^ ,nm noiiyon pio1

? y’inV

.2"p

,na*? ’nym ,D’u;p D’xiVnm mxVn nam mx 1

?

.(mxo n’xa) mixa-'ixíV mm 1945 naiüpix poa

OiDunnü) ’TD Dpx’?

o"p 25 "a bv pmoa maiu; iiüiyi3io-pi3
,

7iDxp

D”n ,’ao .1860 niiya moi3 n^mpn .n’3xa*'ix30

nynv ’3’x .(Rusor) pxüxo-n'in ioaa n ,opxV bxny’

.muwi3ioa napii 19 17 n 3iya iüd3 xm .y’in pmo
Via pniyixV niym xm .D’O’ nanxn ma? xnao

.rnx pipa im ii’m .93—92

vinxi ,Viya naan .D’iV nuny vn xnaoi xao^

niyx xiyi Viya .*?pix’i xov *101’ ,inox ,a’V myo

.[? jxnxi-xiyVyaa n a’
1

? ntyo .(Egerhát) uxmyiyo

i3nnnn on .naVo nm noiy .n’pxaiVoo myx xun xm
non'io Din oy .nxo onxp vn vm ’o’ .1900 miya

inn nx nn 1

? noon in anya y’inuia n3iiyxin DVyn

Dmap oVa .a’*? myo di omim D’iim 18 Inni

,na mVii po inxV .D’ia myon nxuo .í’rxs'iyxpixaa

n'ixi .n’ixa-'iix
1

? nav 1933 mm .max oiy nx n’iapiy

nx^’nuixoi nnx mi ,’p3X’ ,omax ,133 :D’iVn moiy

iay mi .aVnai mona mooa ipoy n’3xaa .(mxo)

nnooa mmao np’3ao mVi 18 Via ma3m ,

7pV

nsiciya .ma’iy’a m'7 ’ix .nvnao ’*?ya bw piyio

,13a .miay mnVo'? D’3an ío’ii n’3um obiyn non’io

,’p3x’ .nm xV f’inyixV mnu doxi mxo ,Dmax

mp’s nnn msxamxia nnayn nnu;a inny ’ixi mi
pioyV la’iyon Dn .nimiyi ’px’in ’?3iVpn bw írnom

.monan mooa
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kVi mxm anox nx ntyx
1

? mxtin 1946 mtua

npy'? ntPnn ,i3”n ián; oipaV o’a”ti? 130X3? ntiuan

.(Vxuy’) u’üoVd nxnx 1

?

nnVxn ottn nPü’x 1

? nym nnooixi murin pa
nnn nrVsnty nnx "aitin axttr oP’oyn nnxV mVyV

.Vxati?’ ’smV Pxatymi’ Vii

ny mai nnao naay .mpin mVa npy it nnm

oP’m 13
1

? iám nsma nayxV p .nam Vo:V nyanti?

.nnxnn naaV nV nrn xVi dPux

nmti? *73i nvaian D’iax Dy o’Vwxn U3 non 1

?!

yman n mxxa nnxV ipát D’V’mnu? ay t* styna

D’Txy mnnV namynVi nVia nx nxyb> ín’Vxm

nna mVn au? ,0’ttmn 8 ponapa n”n .ponapa

oy mnatym anxn Vtn na n”n nx .nVa naiaan

.D’pna atyxn Vxuy’V inv mn íaaym onnp on 1
?’

Vxam ama nam1

? nyírni? yiaa :maoo anox

nnman nn’py .1948 miyn .mxoxyn nnnVna Dnbm

13*7 iiynnti? miya nntinim D’miuo naay Vxuyp

omatx nvnV omnu? 13X .U.N.R.A.*m "D3’rj"n

.n’xoxy unna D”tt?am

0&) n? Oj?xV

.nnV1 nti? Dy nVmn mmxi nx ,’mn siunV i3D3ain

.axnoxo inna nti?autí?a 19 na m”n .nPom nVmyn
nVmn ián? pipán? mait nx

onnm .nvaV onxy inam ona

V’Va piittiix
1

? nyw .xan

naiya naamn nxrim nan?

.onVia omn’ ma ipiaa

nx aionV nmx íamn on

on .onnan1

? mpnmm onVm
mpnmi onV* maa inp

1

? dj

nm xV nV .onminx mynto
.omnx onaan nna m?id

.nnatyn 1

? nnVw pi nVti? onVm nx mm nnpV minx
•Q’a’ nna nmnn m”n .C mnna 9 piVaV myin
pasa mma mxy nx mxxn xynp mti?ti?ixnnti? nnxV
na pax 1

? púm maVn .aan Din? xV? o’ti?3 fjVxa Vu?

mii? nx mxxn 20 piVaa .manp xxnx xniy lyan
1

?

nixxns 8 piVaaty na>o |n .’-tni xPn amin nna
manón ,i2*n msa ,-inoxi nVm ,]n’7iy nvnxn mu?
jmx uxuinV ntyax nsn .nytyitn wn .iiyaa

1

? nViyn 1

?

nnVm rnw nx mnp 1

? tonx noinai tyyn xV7 du;

u?mn Vy |mx maarcn .Piy piVan Vx ]mx minym
.naxnn Vy maau? nxi Piy

.unan xaxn n’a 1945 Vnax tinin poa íimmty

xaxn no’Vtyati? noty
1

? nyjm D’o’ ntynn uaVn

.’xpnnxn

.1944 mtya n’XDuan 1

? ny ’nu nai nnxa'axia ’mVn

omx nyaix mm (on*?’ nnntyi urna) mnatitn Van

.nvnxi

’n”n n’3xa
_
'JX3 Vu? inna

.nam du? nayn ,D”yiatya

.oViyn p i’üiVnV anno n”n

nnm xV .tinx 80
_
a i3”n jnpa

xVi nmw íx ni’ty Vti? mntyax

nx .mpinnV nnntyaxa mn
xV nn’3 nmty nyinn ptnn

|xV nyr xV ’a ViaxV ntyn

.ny’om pxn |nt nnai o’yo'

nnx nmty nn Va nx .p’iityixV nyin npiaa

DtyV nyr xVi n’xpVo may to .papa nminV nxVxi

nnxn pVnu? 13*7 yni3 anv amxn pn .mon irxVi nn

i3xaiti? nunVu? pa mnatynn .ontztaaa nnn nn’Vy an3

.min n3nnV i3yVp3ty nnxn nx i3ya’ aaa tx .naiayV

ix3pa’aa anx dv .pmtyixa ’n”n Dm’ ntinVti? pa

ímxa .naiayV i3nVty3 Dtyni pixnoxnV isVam owm
.aaV ’nam? |an anxV .Viun mx oy an’ m”n pt
.asona ’n3mo nati? .laa’pt?!!

1

? mnVuo pixnnxnn
pa naiay ’naayi pa’pt3na ’mnti? D’tmn natyy

yona inxnuxn’? natn rnVam 1945 mtyxaa .nixpVna

n’a ’naamti? oty .(Weltz) pVn Dtya üipnV i3yjn .Pia

P yai3 |xa .D’tyan nna maxiin jxa .’xpnnxn xaxn
maa maatrn tinVm nVin ’mm .D’ma Viain mxu?

’ai Vyi Viaa .oiaxn xaxV maon3 pn anxV .oPm
.anxa^ux? 1

? poa myjn maaa Vti? nnj

nnoxT Vxd’o oj?*?

DViyn nonVna n’yxsn nsinn nx mnayti? anxV
mnmyVi naxn-n’xaV mám matiP mnVsm nmim
axtymV nnPxn x’n oaty ,u”d minx nx mtyjs naan

.D’rna

nantimn unna ido’3 ’nx nti?ti?i onp’n mn
.f’inyix
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yaty nnia nnnatya .xax 'ity npay 1

? tidiuxh pa
.nvnxi amx .amn .nityai

atya .motymaa noiamn’aa után ’xaa ntyi'itya

.B’B’ nntyya írna; au? .pxoxa-ma itvíV mViya nVam

.piityix
1

? ntymi atyai nnxa-'ixíV Vma n'iain atya

.ntynxn
1

? ’nnVtyi atya .B’B’ nntyya ’n”n pntyixa

nanpnntya .1944 ümnx*’V)’ a’tynna ’nmty naty

Vnax ny ’n”n íaty ,
rpinV,a mna"? nnix Vi’ain nnnn

oia’an nVnaa ’m'm .1945 ’xaa 30*3 ’nnnnntyn .1945

’nxxa niütymaV ’nmmya .a”tynna a’Vimn’aa ’naatyi

.imnty ’nvnx yanx nx

(pn) ’Dino '33V

*?yx mm yispa ,p’^ nnaia mn pn apy’ ’ax

,’ax .B’ana vn nainnaty .nnxa-nxia nay ’ax .min’

.pVtsaty alaVg mya nnVn ,mn

nynn nntyxnn aViyn nan'iaa

nnbni ,’ax
1

? nxtyn nnxamxaV

nitya (nmax) Etel Vnx anV

’n”ntya .1926 nitya nxi 1924

npVia ’ax nuai nity p
Vdi nonan Viy .mán mnp

nnnatya nx nonaty ,’ax bv

nn’n ’ax .nvan nvnaya

•n’aa ipa 1

? nnanm n’m ntyx

ns”V mn ann n’aa mpaa nn’n naiy ’xmaa .noian

pi 1

? x’Vaa n’n Y'ianxmannty .mvaa nini
1

? nvixm

naV iaty ,mmyn naon-maa ’maV .naty ’xsiaa

rtna ’mab annxn nnx .a’mn’-x'n a’mn’ an 1

?’

.na^x 'i naVan Vxx tymp ’ma’V nxtyi ’"tym tyam

ny ’yiypa'pa’nV ’may ’aayn naomn’a nx ’na”otya

nnaVi ’JiV’n namn’aa ma 1

? ’mnx .mina 1

? ’ntymity

.nnx mpaa ninm

anVn .piaa mán nana tyimn nan*?an nmatya

1944 nitya .ovn ma’Vp pia .arnty a’nana anya n’n

vmmx nx pi aym .ana*?
1

? ntyinnn-nma imin apm
noaix anaty niaipan .anV? iayn a’mn’n ami írnia

xVi natmi .atyan ’iaa nana ana n’n x 1

? ammn
naxnn .B’xan Viy np’ya .ninatya naa .niWa naiy’

’*? vn .’iasn xman Tnyn nx un anty ,nxm .lu’ia

.lü’iV ’nix inpVtya mxa laaty .amn^xV anan naoa

nnn lyiaty ny ,pia ’b x’am inxy nx p’a ana nnx

miayn nin^aV inp^i an’yyn ja p'm .iü’iV oaanV

na’bna ab’xn iaai (Revicki) ’pymn VnVipn nana

’na’ii xVi ’na Tyy ’n”n nyy 1

? .nnam nann ni:na 1

?

.n’*Vy

mV ’n’xn ,B’Vinn-n’a «i’nsa ’nnp’atya ,aya

B’nVity ,’mx V’xn’? ’xia ,xax" : npyiyty n’iiaa *?y

Vty xaxn .nyan n’naan nn n’ai ."avnPanpV ’nix

xaxn .npnnnni naVnty ,n’naan nnx nsm mV’n

nVatynnm a’üina nyn .nVatyinan min pvaV nsn

jat ’n’^my .p'Va ’nix yiyi ni nxna .mpaa nna*?

.*|iyiaa

ntynn-n’aa ’may aty .pVnuV ’nnVua pa nnxV

naa nnx 1

? .B’a’x aina nmin nx nnan .’iatymnmiV

]a aiyy nVax .mxa ntyp ’Vn yoaa lírain a’unn

n'i’ainty naan Vy mVyi naan mnnV uyan .mtyn

b>ty mnyana a’anx vn a’atyn .amaaxn’i nmx
I

“

jmy ’D *?y »]x .myyann nxnaV nnaiy .main niyssn

ai yisn |na nnxty jn’ ’a inax .n
1

? ai nnaioa vn

,a’B’ ntyiViyV an 1

? nna i:Vap .nVaoV fp ntyy”i na

ni mn’i .maV ívVy mn xaty .aipaa iá |Vd nVaxty

.p’ia'ina ninaV inayin naana .nxVa na’pa nmaV
nx a’smiy px |xa ivxn : pntyixa nnv ym mn aiy

.n’na aypa ayna inaty .nvnin

pn ii”n .ayna nmoi ’n”n .pVa-pnaa mxa ’nayn

namp ’n”n .pamoimaa ’nVao .mxa ’n’Vn .ambny

.naan pa nnx'n nvv ’nyaty mxna .nnaV mxa

.’ü’nan xaxn ’ma nnnity mnanty ’nyaty nnnaV

’nVpty .pVa*]ina Vty n’Vinn-n’a
1

? ’nix ío’ian a’Vnxn

’nym p^a-jinaa .mtytyixnn myiaty naa nnx 1

? .rp 33

.nn’an nmn 1

? na amina naa mnxnn aty .nVa my 1

!
IV I

nym nvxtyam 'ima .amino mnnpa .on’Vx ’nsnayn

Vty ni Vy mVyV ’nnVxn ’mn pyp nmya .inxaV

nvaty nia’tyn ’n’xn .utyaxmaV nyann naan pnp

*ix pa ’nxya x
1

? ^x ,myn nx nayty .a’Visi Vty

.annax ’nvrp nx ’nxxa a”nva ,’nnatya ’iaa nnx

’nx nman ’nymtya .innty íp’x
1

? mxi ’axty ’V nty’aty

nnvty .naiyy ai ’n”n “jx piaa ’nnaty .’nix van xV

,nVoV .nbt’ln .rym’n ,11x1 xyvnsiy xax nx nxnx xV

.xnaom nVntya
••

.nsnxa naa nxsai ’ix n'ix nimty nama ’ixtya

anmina nx .pnx-’nx ’Vya ay nm ,mty 1 1 ni .'ixnty’

,’nai nty ayi pny’ nnn ay .n’aVo ’na .a’ax'Vna

.nity 12 nsV Vxnty’
1

? iVy ,pnim pm

Vx-w> D^n Dj?xV

a’tyaai manaa nnoaa poyi matymaa ni ’ax

nn’n iniVyaa .nnxa-ixia a’axp 1

? pa’oty ,ntya atyV

nitya mn 1

?!: nx .maaa noinsnn .tyn nnaai nanx ai

nnx 1

? .motyniaa ann na’ty’a pi .nv’ya mnaVi 1925
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(xnxn) mVj? jm1

?

lyixpaa Vöd pmpiy nm .xiixa wxu; m ,’ax

nx maiy nx .aopnV loias o’’mm*’ü3xn a’pinnu; ny

ixixivjx3 noV miayi 1933 aonix unina mxa-'jxa

nmu; ,Vo’3 1113x3 mV "kiüti mxV .(p’nxnom)

n’n ’ax .nnxaa mn nx ’mp’a pp boa vao onna

nVoo nn’n ’ax pi noinm nVmpn maoaa Vöd

.nV’npn Vu; o’tyin pnxa nxa

iy .ixixiraxsa mmn oixrVa naV .umx’ ,’nx

Vu; nxiapV ’xuma puxn pa inxV .ntyox n’n nainu;

nwoVum ’i’a ixys pa nxnna .nnxaa noxn naium

n’n iaty .(Kistarcsa) mxiKü'uvp isyan mnaV nVuai

maii ’3x n'xixo’iy’pa annon pa .nxnai mu;a nxy

nxi ’ax nx .unm nxVp ,nxV ’Vxd ,V'i3V ’oix’ nx

isyan mnaV inVu;3i noxnaon ’3dV ny nxy ’nx

.pnunxV lunu atya .oonx ay in’ .(Kanizsa) mmxp
tyioaV anyn ipia mn n’a n’n maii nxu; naa iy

ixxa mn Vxx .i’ya nnayn ninVoa amityan Viy

.an’anpV vdVü pxmnn íau; .mnoi an n’a i’an

.niD’ a’3D naoi nniya nVa íxxa Waai an nop íniy

.B’im’ 28,000 iddix íau; .ixixirixi iu’ia ’n’’n

nnVun arca .f’inyixV 1944 nva rnnVun m ítvaa

nioona nxxoinu; ,3ia3i’3 i’yV .o’ua 350-D Vu; nxiap

p pVn .Siemens-Schuckert Vyoaa ’may oty .nai

.mpaiVoia'xau; nuvVn noV mVun (naina ’
3xi) nxiapn

.1945 ’xaa 5 ara innum ny unamV Vyoaa may au;

’xpnaxn xaxn Vu; pVa noa ’may mn»n inxV

paixa ’may nau; ,p3’a noV ’nyjn au;a .pV’D ioa

.n’ian mxixV mim 1947 ’Vva .unván

Ilin ruoV?

iVa’p n’3xa-'ix3V nviiimn nvxaxn nii’n’n íoiaiuo

ay .a’niDai mxnyna onaiinn ion niyin |n’3D nx

B3 anx iyon ooaiinn nona

nnumi o’iim*’ü3xn a’pmn

.(Levente) "nü31lV" ’xax*oipn

pa nnaV n’n pn pmn ’dV

Vyoaá nnu; )’ai nainVa nnu;

nnDtyan noVnn ’dV .’nanVa

p ntyV vxax Vyoaa ’mna
.üuoxmaa ax’mnV ’Vy n’n

B’oiüan VyoaV ’nxany au;

)xa .Vsvjf ’xaty "traunoa"
• • •

naiya ’mm .16 p ’n’’n

’ax nxi ’mx íVyn .naain mnnV íanpVa 1 944*3

nn’n mo’oxn .manaV a’iyi’a vnu; nnnpV ’mnxi

.aoixn nx muoV pm n’n xV .aiuaV n’n ntyp .nxii3

nyanuo .a’a nV a’inii vn piVinV naam mxyuo

max .a’iaun mpyxa a’iiVa .naaina mmi pnunxV

.nntyVu; pm npmn .m’a jam Va naxiu; xax 13V

’mx anoi naa ’mx oon .ninan ’iaiya mx xa ynaV

yjm n’n ni ,ninx nxiap ay naVV ’Vy mxi xaxa

.’mnxi ’ax nx ’rnxi iau; pinxn

naVa ,’3aa inpVi ’i3a Va .ixipi’a ninaV ’nym

.u;xm yxaxa od na’oi ’iyu; nx mVa .a’’Vy3n

.iDxp mn nxiap VaV .mxiapV iípVim *pxV i303am

’niayin |aa inxV .’xm tyiina ’n”n ix3pi’a*f’iiu;ixa

an .pVa ninaV ’niayin jat inxV .jnxnoxa ninaV

naaun nau; pu;iV Vyoaa ’mayi ni ninaa ’n’’n pm
mi’p npx’ ’na”nu;n mVxu; nxiapn .naixV nnna

.’inxi axpa nnuoii nxa nxxia nnm nnayn .poa

niap DnV-noiiDi mVi pia ,nxa axaixa mn Vaixn

.ai’V ni’13’0 u;an a’Vapa vn a’3”üxa a’Vyio .avV

nnu; nnx nnj’o mn »pynn .Vaixa pix ’noVnn nx

iWn moVnnn .anV ma nnan nvu’o ’nu; ;pia ma
.’D’on ’ai’pV myau;a |Dixa niy

.’Vu; a’’Vy3n nmpV vn a’typn nnnatn mx
’naia .’Vn nx lyxo p .p ’Vy3 ’nVap pnan
’noiain .mu;i3x ’n’Vm nxa ip nm .a’oioiaoa |mx
nxxV ’V p’ .niDiin ’V ]mu; ,’U3in xdh .nxoiaV

.a’’n a’xxv ai’x nxoian ’xa Va .nxoiana ma
’nVap Voxn nyu;a mnaV .nxoian nx ’nxx’ aiaxi

a’’Vy3n noVnm xonn — nVx amu; .mmao B’’Vy3

mn nx iV’xn —
miax mnaV maym navoV nanVan naipmtya

ityoxu; inva aonin a’xinn mi? lau; .(Ébenzé)

nnan .nnoa axpa ayia ina a’u;3x .nyin Vy mVynV
yon íiViaV .vaum Vy mnan nx VonV nnm anarnn

.mann nxm yixm noV ’xpnaxn xaxn

.inva nu;p non axaa ’n’m a’xpnaxn iy’inu;a

a’i’oxn .’m íVxn avy pai mma nomxa ’naaty

nV’axm you;a ípVn a’xpnaxnu; pián Vy iVD3nn
nm xV ddi3 jau; .ami a’VVn nV’Dn nipiaa mVan
.nmna mim nx ’nVap nx .pián nx nxtyV Vnoa

.’Vain pixa ViaxV Vnoa m”m mpinnnu; ny

’Vsi Vy nayV mVia’u; iy m iVdü a’xp’iaxn

nmio ’V nam au; .nnxa-'ixíV mim ix .iponVi

.D3’V3a miay nnxa-jxia .nxitya 1003 minxi ’axty

.Vxiu;’V m’Vy pl maya
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’am iáin nVy xV ’ax nx V’xnV ’nviVan©n niaaV

VatnV ,maioa na’©a nVom ’Vy .|©aaa p©3 ’axi

o’anx onuaiVp nmia nnmi nxxionn xV© nxxo

’a ina© isxpn .anva pioa nm a’psnn pn©ixa

’Ta mVxn aaan p ,’maa moa n’n n nn’©nV

.oiV©a ma©i
Vsxn ©ma axin nV’Va 1945 axiva 17 -a

Vnn nanaV .mnaa© D’aaoan Va ns’a©a (Appelpiatz)

D’aian nona íxasi iwnw inim-imna .mnan ’ivoa

Vav a©x Vaa n’©an omia iaxy Vy omyn anx Vai

,nm©a o’©ix n©an ,mm©a manón D’a’oxn .nx© 1

?

Vnn 1945 axiva 18 V© nV’Va .nnan ayxa Vnn pi
a"o 50— 40 nana iV©n .onV©i mnvrnayoa ,voan

o’Vyi .avxn Dívna a”ixn ’n”n .ívVia nmaV nnna

.ama’© mxosipi onV ,0’V’yn .mam© mi Vyi m©an
miaan Va ’Vy npnm my© 4— 3 V© na’Vn anxV

.’Vy© avxn Vaa tjyaa mannn©n uxV'üxV .’nano©

.onnonana nxa© ,©x ívVy nnna: nrvx na pin

i©D’m monn D’ayixn .nnnai nam’ umx© ia©n©

nx .D’aa o’yixoi D'mn ívva vn .pan mxa nana

nyin aay nnoV .mpaa ia Dnnain imn D’yixon

.©’x *|Vx on©ya pya ,d’©jx xVnnn© Vmaa ©aiaV

nx©i naa .oipna ia onn iV©n Vy Voi anx Va

nyim yoan “j©aa apiaa ,D”n ma xVV iV©a D’xiop

’©ix©a iV©a na© 1

? ívVy mpoi naxyi jxa .naaa ’ooV

D’Vam vVyi mns papi nap nnm .ívVy onai© ern
.pnrp oyo onV n’n© ,naax mion iái ,Dn paa oy

.nxan nV’axV ay aay aa pi
mnnV nym ,Vaix xVV D’a’ V© nayy anxV

iV© DmVyi D’mns nmap oy naaa nynn jxaV .naaa

D’aian mnpa o"on .mnoi xV mnVan .aua naua

.nuiapn bv D’©ixn nx m^yn 1

? in’Vxn D’aVan natyai

maipan anxa .papn am Vx ipán üi©d D^Vnn
.naaan Vya© a©m Vya D’natx ipát ,nayy naaan©

,aay-’yaia .maaa .D’D’yx .D’man .mnan^ .nn’ai

p .urax ’ai nxa |’xa íVx© Q’natxn .aiyi D’mx-nna

n’aooix-n’a'y ^íaiV nyjn©a .n’a-xa nmx© nV yan

.na©aj n’Vaan nayxm naaana naam
nyjn mVya 18 on’a V© naiuasana .nV’Va

n”n ,aipa n^ao .pixnaa nma *7© D’aaoan ©aia^

íaaai D’©3xn ,mm©a na’ay ’aa pn .D’ayai o’©ma

,]”3a noV ama naay .aipa ixsp Dna naa .na’aya

na’ayn .xannn D’aia *)’Vn3i n^pna ,nya’ p ,iaina©

nax©3 .aipa íxop o’©ix ’dVxi maa my© naax ama
dVix

1

? noiam nana 1

? .nyntn nx íaay© ©’x 700
_
a pa

anx Va©a nasan bv nmx ia’a©n .pa moxa© Viai

nV*V mix .pjyn D'nxn Va x^ia .axn *?y aai©

bw maai mpyy bipV maaiynn .oya *ix íaa ’m©’

vn Vyaaa .maia©a nyapi nt Jia’a ’dVi ’yispa

’a’a vn .nva©’u:x iá nnm xVi G’uya D’am’ pa

m”n nVx maiynai ’poalaaxnV o©a marnia nmyn
di maauxn .nvnaixV nVVaaa mxxan D’yai©n pa

.(Vasas) Vd'x V© oaiDon nxiap^

mx 1

? iái nn©xan oViyn nanVaa© D’aimn

D’pmn p nxpa xVx on’Vy íVn vb ,mai nn”uxn

amxn ’xVon nx’©ia ia”m xV Dn .D”ain’
_
’D3xn

yoi ni ^ao Vy .’iann xV Dnb*© nynnn ©sím
nxxma .apoxp a"a oy n©’is’? .laiaimbp'? ’ax

maxn ma 1

? mno©a *?aa ’ax
_
’nx ,’ao loiam pa
.i©an xVi laiaimVpa

nna manna nviai Vyaa ,’ax :nnxa-'ixia lü’in

mnn p d’xxv n”n mV’ba .lü’in V© yapa apsaV

D’aa’xn p pia Dmp n”n d© .na’aoa DnoaV D’y’iai

maa 1

? ’aa maxnn D’a’yxn p naa .ani myao naian

püxnV ’Vy aox ’ax .Dnroasn Vx püxnV lü’in p
]a p©xan mV©an V© nniaxnn nVnn©a .on’Vx

na oy an’ D’xoia ap’ya nyaV Dnxy nx íaa’x lü’in

.Dn’mna©a

pnunxV nyin D©a apia nnaV ixipa’aV nym
.piaa naiayV laa’o ’ax nx .(onyixn nma) C nmaV
íaa’o mix .nV’Va aay xm .’aaV n©p nnm maiay

.anvaa n©p nnm xV maiay .Vm namna naiayV

nman Vioa in©’a aapnn©a pa .naay xV pm aia

.nnVaa loxp ,"iVa"n nm ’V© piVaa .mx’ana naay

’nu’V© V©a .D’aiü D’onm mx ’mm .Vxiopoiam

.naam na© .nmoaxn ns©a

nx aiama yia©V nm a©ox aaa 1944 üomxa
V© ’am nx íya© ,p’n©ix pvaV D’oian maapnn
nam’ nnm© nanva nam’V rnyVpi nx .omninn

’aa -pn nn©yi naiayn© .(laixalp^nxaü©) p©ny
üVa V© D’p© n’ai Vy nano .n’üo’axo mVVynn
n© aa maa ain Vy ipái p©n nx .rp 50 V© Vp©aa

íxman p ma pn .mVan müüiann oipaa 13 .d’©ix

maam ’Via Vy mxsp D”©nx-Vy nimaa .omxa

xVsn naaaV .dv Vai óim pixV pai ni Vao .ipoam

P©n©a ami muuiann xV aaa .nVx D”ivyV mVinon

Vaayan aayV pnV miVrnn Dixy maa mi Vy nm
axaa di ia©ai maan p .aoa 40— 20 V© pnaaa

.nxm na’Vn V©
vn xV aaai on©aan mViya ipooin 1944 vnoa
nnm naaan .pn©ix na’aoa mxxonn íVnn .nvxpVo

vn mxxDnn V© nnaapn .miaxVa ’anV "mla" Vyoa

D’a’oxn iV’xi .D’apnaa íannon o"on ’V’m .D’a’oxn

lyxoi mxa naai D’a’ox 200*3 nam p ,o’si©n vn
mxpVoa .pn©ixa nm xV aaa nVna .mxxonn p
.n’xpVoa D’anain pa ’ax nm .D’inn noV .mianxn
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,aa ’üípVn mnnta oy iy’an on .«ioi omV’ .D’apt

myam iá ma iw .pia oa on’ninnaxam nm nxnai

va ax”mm 117035 naoaV naatn D’Vipann Vsa

’mm ,’Vm naoan nx yiarnV manna .nymn vV

om ’V nam nymn vV max’mnma .axma mxa

xin .ímnx naVV ’Vy mm ’nm’ poam ,iaxp

’Vyrn o’üionaon ’V isVmn ,mia pnaV ’mx npV

layan .mnx naVV ’V nax amn .o’mnn omiaa

xin nV’a xVV .o"o m’x ’V nam au; pyrnV mm
.n’mTX nV’an naan ny’an .naann nmnV ’mx Vmm
hit (Hartheim) D’monxn nanna .naann Vy ia’Vy

jop i’nxa .ttnoj nxnaa nmm ,Vna panxV iayam

D’maxa D”io’3 iá írnym oipa mn nt .monaa nm
’vpan .maian mmm nx lantit o”io’3n nnxV .D”n

nxi monaan nx pnaV .np’anopVxV nnmaa ,nm

ima pixnoaV mm ’nyan mnaV .n’xVooa’xn Vd

.0"d ’max nnVa ,’natym

imaa aim D’monxna ’y’an nnxV om’ nmiVm

.oia’on nVna nVnn |xa .pvptaia nayV oyan .yoan

mman Vy lanyx o’xaxi omyma ,0’aaiaa o’mnia

o’innxn mám nmiVrna .bmVai om ’max lamxama

omooix D’V’m iinix ii’V oaipaa .D"on iaVya naa

.mva nmV ii’Vy ír onam ,vx ’an onm’ai omaiaa

ix ,iiaa naiaa D’oioa la’Vya nay nvyy ma im
,nman niaa nixas nx *ppyV na .la’Vy ív xV on

D’ama lanix ivyxn .rnt’xn Vm D’pVna laainon naam

.pnmtaiaV pixnoaa innnm ia .nay ’Vmmai mmnx
lanayma .D’a’ nrnana lanay ,naVa a"p 60-a nanxm

o”Vn onma tV ixminm oma’x naa vn .amaa tV

.ma mia anpnnV no’am ’a ix .o’Vaoi D’a o’xVa

Vaon .D’a x’nnm na’xa oa ív o’V’mn nnx mpaa
Vm oina iVao o’rnaxn pm ,pxaxn nm nmm Vnan

.Dia’on

D’max Vy m’ V’mnm yanai ,’aaa ’maa nx main

,naV nax nnrnn |a mrnVm minin nx ’naiy ,omnx

pVn im o’ViVam oa .aynm pxaxn nx ’nVpn iám

omn yoan íVnaa .xixaV mnVxnm maa paitaa

myxV omaa nm xV nmxa ,D’V”nn mm ma mxa

’mm ’asy ’ax .D’amn mxa nxmm omian .nxVn

mán noina oyaa naa ’n”n .ni axa paV ’am yaaa

xV na Ditzia .omaian pa imn nxa mnxma nmxa

oainal ,oman nx .oman pa marnnam pm ,’nmia

Vm nnx .pvptaia nana iina 5 »pnx Vx iám ’ax

,mamyV íanyam ,D’nan nx maaV íVnn Dmmx nyanx

rnnm Dixna .namyn mxna ’axi py ’Via im Vma

’axy nx mnaV ’mVmm namyn |a rnnm .manV

ipVmui nanoa .mpyx myam ynaV .nanan pimV

nann .ni’x 32‘V nnx nVmn .Dinxn aVxn Vm mVrnn

mmann .nanx mian xVa on Vna aaVa’p .olaxpn

.mmV i’uianV na m |nia nt piám

nmaya m’Vm onixni .pixnoaa D’a’ naa nnxV

maim nxam ,omaoa‘’oVtti nn’xm Vna’an ninma

aim .DnV maa naa nman .’uixnn iaxpn naaonai

.naiaxnn nna imV iayan .n’Vann nnyxn namaa

pVa nanaV iayam nnan nx lamx nmyn nmayaa

D’Vyaa naa vn nma .ryn na’py ma iin .(Melck)

.D’oioaV "0’aumoa" nunnn*n’a Dinxnai o’manVa
• • •• •*

• • •

pVn ionm óim D”aya myn nx isman nman niaa

íama .Dya pyam om’oxn nana oa .naaa Vma

nma .Vd’üui nxanx paa ,n’axa
_
'axaa omma oa lanna

.’amata üama Danim omnxi .nVaam mia ,]xanma

’a Va o"on íann inna .|iixnoaV mm lanyy pVaa

Va laVap xVi D’a’ nmiVm nanx nnyyn .na’Vna namm

anpnnm nmx Va Vy tv Dmooixn Dma’xn .nmmi pia

D’aaiaa ,Dmyn .D’xiap pixnoaV iayan .on’nnmV

Dmnoan mnaaa lann’ay nanx myrn naa .o’mniai

xVV ViaaV oa imsV laoaam .Dmm’on Va maaam ny

.]nxnoaa m”ixa rnVan nmm oipan nm nt .niaiVn

.maaV xVa nm nanan pm
iVxa Vm nsiap laVam Vmax íx pa rnmna

nnyy nnxV .mpa npVpVn nnm pnn .pixnoaa m’x

.manna 103 ia’Vy .niannaV layan a"p naa Vm

p nmx iaxpn inn mannan Vy nyma ma iin

nannaV y’anma .noaV ny VaVannm nípVnn mannan

nannan mxna .D”n mn ia nnm xV naa nainnnn

nVman Vv .Vtnan-nVma Vm naaxm nVVio nnm“ s
-

nm pnp Va vV .mainp nnmy Vm naan iaV nnam

nxa ionná ona nnx Vaai mnaa mampn ,D"o m’x

nm omm ,nnV nnna ,paia nayV ntt naann .ommx

oy nm ianay Dm .107 — 109 Dana omioa Vm Vyaa

.D’aama ’nVa D’maxa omnaia ímm .D’nntx omaiy

.D’Vinxp naina mna .D’oo’aiaip .d’oo’Vx’sio omami

nmon maa ixsinm — omsin .omnim .D’Vxiopoiain

D’oioa ía’Vya may óim o”aya .nt Vyaaa mayV ma
nixiaan nx isman on Dya ma .omaa o”xpmax

írVym .Vtnan rnVma nx ]ai .VyaaV íVminm omnani

íantmn omioan Vm myyan nnxV .óimmá |pnV nm
nmanm non ,mmo ’nVa nnm Vaixn npaon .pixnoaV

Vyaaa ’nnay ’ax .o’tiiax Vm nniann nxi aynn nx

’V noa .rnooix oo’Vxmio .onanan .VamnV nnaiaa

mm Di’ Va mxxa mn”an ima .nmay mnxV mv’a

.”n nx Vmn nt nan .namanxaa nimna onV mona
Dmnian Dmmxna .Dmmx nann íanna msxann nnxV

.|tixnoaV iantn aimi nsiap naamn
manai maipa ’ra Vaa D’max íamaa pixnoaa

oa onai .onxomppmoa Dmmx Vm nxiap oainai
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’pra ’nx piai inuix oy m nnpa ’n ms ’nx

Kain .1986 mura nuoi au; ,man mynxV nj’n (nura)

.’Dj? ínwx vb (pVm) Vxnuna nmapb

inuixi i3’u> nyya o’y’ma iix ;fjnn ’bnura nnyn]

.[pVina nnapn'nraa omap on .o”na oi’x naa xpix’

KpíK’ VxpDIÖ

o’nx .jxanVs ’ikd ’ax ;nmo ,j”Vp b>xo3X ’ax

,nip ,]Vrj ,
vnKp ,’ov ,xp3iV>x .urtVpra . :nvnxi

.npix’ ’jki urt’xV ,*)Vnx

íü’ja i3«n .n’ixa-'ixia mm
.pnunx^ liánul

.pnunxa nmaa ’n”n

D’pnion mix1

? ’nnbun oura

b’xoiimxj xnpm Dipa1

?

Vvaaa ’mayi (Georgental)

'mim® 1945 mura .o’oioa
1

? 7

’nmnura .ovtxn xasn nra / \
nx o”na ’nxxa n’3xa"JX3V « / / n
íi’Vy i:Via .’nun ’-yixp ,’ov

.mnnum nnx1

? nooi ’ov ’nx

I I II

,xp3ib”x

.b>XnU>’V

.uivxV 'jVnx .jbra ,rax ,rax mxiura idi

,1945 ’xaa 5 ,'i óva nnna1

? /n ik n óva mn
,’nnnnnum ,12 nm ,o’nnxa

(pu'xnpiia n^nx nap) pnn

nnaxnoa non n’nu> ,a”V jann Viy mo’o ’oV

nnxbny .on’nmu; aoraa o’myx o’uax búi nxnmn

mya on’maua nx inai ,ny’iy naoa Vaoi o"U's

onapin pa .o’nx napa inapn m’xnpixaiy ma-lali

snaraom n’ixa-'ixia omna 16 02 vn

(ibnxp’ui) jxaouu raia

]Xa0ül2 13X’

nxaxa nouno

ina ra”b>

jxann nan

pa b>onxa

(n’ixa-xurVyo) j”b>p o’nxn

nVra 13’

pxVlD Vü’D

ra”1

? f)ov

maiim pyau; m
nViaan Vva m
paipunn nya

jxana’i nvnxui

oxina vn

mxn — paipuna nnswo
íbraxnm Dmx iára o’nxi D’nb” ,0’ua ,mnax nana

.nxiura iao’3 .Vman oana ,on oaui ny .Dn’Vy

18.2.96 — i"3um nx -x n"a

xax .1930 mura n’ixa-'jxib’ ny’in ’nnoura

ma’una na1

? vnyia .(uniana) nu^na Tyna íxxia

nnnbaa .msinmoDixn xaxV iovi
1

? ny inna nnxa

oianvi'nu^i^ia nyna nxxia xax .niiwxnn oViyn

,V"T pa 0”n n Viy ina ,nni3in .(Balasagyarmat)

.it nVnpa ym naVai i3na nrau^

•nunVia vyV xax ym nnuixnn D^iyn nanVaa

on .’axV ónixa xmuia maa xyi Vma oianra

nomV 0333 oipan m3aai .nuniaa 1921 mura nnnnn

,vxiur3 nnx .033x1 nuiap .'ja^noura unaV xnura

nnxa imxa nayv ninxn naxVa nx nuniaa na 1

?

nnoi ’xayy nvnV ü’Vnn |ai maya .mya o’Vyoan

my ’a íV nnann nnna ny .nmxV naxVa nra nuniaa

ni ,0’jmx nx^a xrau? ,11 mya ninxV naxVa nra

V’nnn 1922 muia ixi ,"]u^u px" 1

? pn xran^ ina

— lyboya ny 1

? nnouian Dy nay nVnn .vmnia

Í3’ VxpDIÖ

npi^ ’ax ;nmo , 1 884 mura nVi3 Vxpoia u?l’xV rax

.13’ — nxi nra ,l3nx ,’p’a ,nui : ’nvnxi ’nx .(Lenke)

.1930 mura naa noo3 rax

iü’2
1

? íy’in nra ’ninxi ’ax

’nx .1003 ou?i pnuiix^ aurai

.nmay miVo*? i30”i3 ’3xi nnx

ou;nxpiaa n’iama ’n ’pra ’nx

.nanbran noipn nx nay oun

nx o”na ’nxxa 1945 mura

’nnnmui ’3x .íinxi ’pra ”nx

xaun nra 1945 ’xaa 4 Dira

’n’b>y 1964 n3u;a .’xpnaxn

i3x .npnv ’iai xpax’ ’nu?x ,’nnouia oy ^xnui’^

.pbina o’nniina
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Vüio nn Kin ,”nvnx Vp wn panV npxa
aü’n ’V nniam nnann nnx .xax ’ana Vy np’ya

”nvnx nx na’ao noan n’nnxn nnx nap Vaap xm
nnv npxa »poaVi n’pmx nana jnV nxnp .nninam

*pip nV’ana riadna nnnaa vn ,nxv napm napnn

.pn”a nyapa xn

na>V»n tj ,apy> i>a y>M pnv va vn omaN vd onj”

vynn miN inv nh pip Pni pym o”j vrnp nao

ix nana miN Via ix pyV miN vám ix nnN’ miN

.’HNii 0011 n .nina miN noiN

:p yapa nt nnava

’PiVni pnv ’piPN onnaN ’piVN n "pasVo yian >m

tin ia’3y innmi ,no3in maiy omp naon ,npy>

Vto3 ,oY?\y3i niN’naa naom vrnnn ,mn yinon

.310 yiao ,mao3i noiyp nnapi

D’opmiünixn ’pa Vp nnann amV na”P nn’n xax

inpx ,0”v ain naitan nnnan na nnn ]aina .nVrnpa

."0”ir nnaoan Vya Vp

xV Dna mpaa ypn mnapa nnan nxipn ’aaV

yy o’awn nnwnp .”nx pun mvnx piVp ,’nx iap

.pna anat ’m .rnaxan pnaa naxan

V"i ’ax .nn namnn pap maxi ’ax nx ,’ax

nViao pnVy n’aa jnoai 1966 — rapn napa nuoa

.mpn nnaa

paippin Vixp ana

urna rn 'faipö nnDwa

n’n .ptp nv’ya 1876 napa nVia paipna rn
V’ya n’n .imx ianyn nViai mV’npa naiaa Dnx

axn .mxa ’nn onx nn .nVmpai xpnp nnana nnvaa

nx "p’n xm .nnnu mpai vxn omp nn’ nVmpVp

nanxa íVna inpx ny nn’ .nmnn pna laV’P nnVm
íy’an an ,*iovi ’axa ,’axn ,xnnD :nvnV’ nx nan

.npian Vy iVyi f’VPixV

piVp ay nn’ .0”n nVa Vp inpx nnn ’axn ma
pnata .pnpixa iao’3 pn’Vm ’pxp ,’ia’x lonmaa

iuxp inpxi papa mnpp anVn nnai nx nnxia mo
.nnan nixnxa nn na ,Va”a ,px’V ,’va fan .pnv van

pans jnav ana

ypn 'poabn n’axa'ípVo n’yV pa nnxV .n’axnV’oaxnu

ay y’an ixaV .maxa ,1930 napa n’axa*'axa n’ya nn’

nxi Vt n”n :”nx ’ap ,n"y nnms ’ax .’ama "Pián"

nnan mnx .n"y Vnm nx 1

? : ’nvnx ’npi .Vna’ ’as

.n’axa-'axaa naa inVia Vi a’Vt nxi

xaxp nanxV nax^an nna nxa nnapan noana

’dV nanpai navan nnn Vann nnmn .n’axab vayn

ms” 1

? nay p nnx .mn’Va nr nVnn .pipn mp’nn

npvp nnxinn .myi |n*?ip nisa .niaaa ,n’na .n’anx

,n’ya n”yiapn n’pvpai n’n’nn na nnaaai nvian1

?

'ay np’ya nnn n’pvpa nnnan .’P’pi ’p’^p ’an

nav ’ax Din ny .pip
1

? íxap nnanV ,n’nVn ,ia’n’

nx n’nma nnxpa" .nya Va laV nmx nn xax i’x

."nxp myi nxVa nnn mnnV main n’vaV nnan

V’n nmxi iannp p .panv von nn Vi xax

nna xax V?onn maipxnn n’apa .mxa n”nn vn

pnnan nn 1

? Vaann 1

? íanay p nnx .'aman noaan

ía’y xnn xaxp noiapm Vn’nupn .na”
1

? ann Vp

xn painat atvaV .nvxaa nna panpn xV .npmaa

.n’yyax non .nnapa p .pax^ nn piaVn nx nnn

nnon n’nn b>a .mxa nnn p na nnn n"y xax

mav 'b mai .nvnnn n’pa anaaa n’naa nxna npxn

'anm nxV ”nvnx pa1

? xax pa nna pap "Vna"

ipnn pi ,”nvnxV niVap nnaina nvan xax .n"y

nnn .nxvxn n’*? nVapa pap ppna n’xpnV nnainna

ppna vxpnV nnpa ynn xax »]ioai ,nna "nana"

."püp’ü" naio ny nvaoV mnpex ny pp
neppn ’3 by yann pna nn laVa’pp nnn pann
nvan vnax .n’nnnmmn nnnp nninn Vp naViy

’ap ’V mxpa "nnnn"a .ma’pm "nmn maVn-n íanaV

nnn 'axx "xnpan ’ayo" ma’*? mi ,ppxnn .mainai

n naVaV p’p ,’apn .nana nvn nnnp ,bn pnVia

npnaa ppxnn my’pa ,nap Vaa >'i pma”x nnVx

üinnp vbyi n”a p’Va onna p^p 1

? ama nn namn
.nia’pn ma’V? npxa .n’nnai n’pVn Va Vy nmaan

npxa .nia’P’ naoaa maV'7 pnon Vi n”n Vman nx
ixpvnaix nv’ya na’pn nnn ma’pn nnnia nVia

.pmana ima —
n’nn Vy na lanin nx piaa ynun nnn pann
vanx .n’nnan n’paaa ’ap pn naax .íaVp n”nnann

pnpnVi naaV Vmn n Vyx nnap ’xmaa npaV mxa
na’aaai nvpa mVa van nnnp ."na'aa’mVa" nmyoa
Vt n”n nx ,1944—1942 n’apa .ne’pa ’Vai mman
nnn ma 1

?'?! paan 1

? .xayna vmpana ,ama nn
ann 'tp laa ,b>"T na” 1

? apy’ ann mán ny "xnnan"a

nV’an VVap "nnn ppn" n’amy na vn nn’y'? .na”1

?

ny Vy íxap nippn mman nx vo’p n"apV n’aianm

.Vxnp’
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.D’yaxi pna non ,Vna ’nxia von on nmynpai

Vu; yxiaaV ynn n’naiy iddau; .nnnonni aaVa nnnn

Vu; íninnsnn .Dmn’ va ona nnx o’yanxa ,
20—15

nsnn oy nnx anyai nya nVn 'paipnxa'ixam Vyon

n’nan ’naw nx uonu; ,"opmo" Vysa Vu; n’nan

.paipnxa’jxn’na

rrn onau; .inva pm on’
1

? iái rmna o’naiyn

iVa’p anya *poa .n’ya o’naiyn Va Vu; ata anv ma*

npnx pV’n .nV’npn nniona oi Vn?o n’n .13 nmaiya

mu;a .nio’n pp Vu; nnva Vinan pinn a’a .aa’Ti a’a

.Vxnuv pxa niaax mp 1936/7

panxa nV’ya aaan arra jxnni nVixa inwx

pxa aap’a 1930 miya .rxn *?u;a nV’npn Vu; o’unn

naa on’V’ ayaax ixa’x on .o’nV’ onV va xV .Vxnu;’

.nnotyn

.pnunxa íoon nVixs inwxi páni ara

nnx ia’a ana

nre nnDWö
T **

aaxa'asi’naa noaa 1 896 muo nVn ,no3’o oanax ,’ax

n’V pw asaa .aoro nnun jaaa nnaV’oinoau;

.a’jxa*'jxj a’ya

mu;03 8 nVVa ’ax nnsu;n

.nna ’nun Dna ayaax ona

’xVpn pu;a a’a ’ax mnV
.mxVpna ipoy Dal Via*

vmn’V nx D”o ’ax

vxnyn anxV .anxarnyimaa

iaay oa .paipuna nVa ’nxV

ma nna oipa xiVnp’x noaV

.’ÖX

nnxn .pi nna ’nu; .o’nV’ nu;Vu; aaVaa mnV
p’nynV íü’Vnn oa .oapna "p3’n D’nV’V nnV íoxun

nx naa p apy .nnxa-nxs n’yV onman oipa nx

*10133 .omaV axia nisn mnoi asaa ’xpVnn piynn

xia ,’xVpn anoaa oi ’ax poy ma 1

? nn’nu; nnnV

D’aaaa ’xVpna mxVpn nnxin urna .onoaV yoi3 a’a

.a’ya o’amoV ónix aaiai

1944 mu;a onanin nuvVoi nnnVnn pno Dy

oy .oaxa yaia ,0’aia’a anx nio’aaai nnaV’oinoV

nnpVi nnnsu;a 01 aaaiyaa nnnnV o’mn’n ’n’o

mai ’ax ma Vu; nsiyn nnou;nn Van .pnunx a3naV

aaVa Dma na miau; aanVaa anxV an’aa iám ’ax

.aaVa omyxn aVx vm
.p’iaa ya’a ’V px ma Vu; omnnxn oa’n’ Vy

(Tiuunnö) (urnán) nx pna

,u;mn unVp’a awa ’ax :niu;s3 unVu; ama nnnaiyn

ma .unix nn’n’n anai (pnxVxu;) u;iasa aa'tax ’ax

Dyna anxV a’a pnu?ixa 1303

,’natn nx pa .D’na ’xna

1926 muo aiy’na ’ax

du; nnai aiaiyma-pnViaxpa

Vya xia .pa-nany Vu; aau;a

•’aaiy ixsia aau; ,1940 ay

Vu; aau;Va ]n oma’a paa

.’na oax a’a ’ax .paa-’aaiy

u;xa u;a’u; anu;a aia pna
a’n’a papaiya a’a xia.aV’apa

va aV’apa ’aan Vu; D”uau;aa on’nya Va .aw«a

a3iea VaV nVyin x’aaV D’xaxa pn xVi .iVia’oa

V’n nu;x an’a ’nx .n’aoa aainn xVV D’aya ,i’Vx

aaipna .an’a inna aa’ni’ya Va nx .anion nnm
.iaau;na aa’aia au;a’u; na”ioa

1938— 1934 onu;a .1928 V’aoxa 19 ni’3 ’naVn nx

1940— 1938 anu;a .niüumina ’aaya aaoa'n’aa ’naaV

a’oiana 1944— 1940 onu;a ;u;nVpa pa’n 0"’aa ’naaV

.nmiia an’a iá D’ain’Va nau;u; ,u;nVpa nma’
pa anxV .moumina main 1944 ’xaa anxa

.f’iwixV iiyia ’xaa 3
_a .anxa_ux3 íunV naayia

aiu; .aiy ónix ’n’xa xV txni naa vman ma nx

’n”a piwixa .omu; maipna .nnnaa ’n”a aa’an

1945 axi3’a 15 ayi Txa .1944 aaiüpix nV’nn ay

’n”a 1945 pxa *po ayi ixa .pVn*pna ainna ’n”a

yyaxa .pVaa n’Vu; (Rochlitz) pVaia aaiay ainaa

ovo ov ay naiyniu; nnaa nayy aVna 1945 V’aax

aaaV iiyiau; ay Viaa iiayy .’xaa 8*a üViya nanVa

.’xp’aaxa xasa ma ’nnnmu; du; ,pV’a a’yV pao

.jaaoaixV ompya ainaV ’nyja aasp a”au; anxV

au;u; aaaxu; pa .annV’oixao pvaV ’nyoi ou;a

.umVp a’ya ’nau;”na 1945 aaiopix n’u;xaa .myiau;

aa’paa ’naay onu; nu;y .anxaa ma’V ’nxu;3 ou;

’V aaVn .D’au;j n’nai o’u;’aa nV’VoV ’nVu;aa aau;aa

.Vxau;’V ’n’Vy 1962 mu;a .1947 niu;a aa’m na

mv T ]XÖP3

yna xia .xíVxaxiravoa aVi3 jxa’13 ara
paipnxa ’Vxa oy am .o’au;ya miu;a anxa-nxiV

nx ou;ou; ,u;laaxi 13”üu; Vu; anoaa-n’a nx waaV V

mno’oa .]xiiüu;’x piaa nnna nx la’pa Da .Viaa
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Vua omaVnn oy maiap la’iyy ianax p .o’pin nnv

npm nnmxan la’nxiap mnn pi nm pnunw pva ’an

omx ianxa oaaxi .p’xxVxa ’an maVn Vut na nnv

.(Cinterem) unian Vy iaa”p pnutan nx . 2"i nsi’iía

D’pwn np’pn oy .naVa nxp ptV mn m Va p
nx nWur mxoniDnn .my pnu?V iiVia’ xV .ommn

.nxaV xV ix ,mnnn nx on o’ma’Vn

püaa D’aiyu la’utxn Vyaut o’aaynui paxn xV uvx

.D’any D’ina) imám D’aaynty nVn” .utx Vu; ma naa

.maxa-'ixaV oa iy’an on laaiaxnV p
.ainsn ’xVun nx mayV laxVix 1944 V’nax nV’nna

ama óva maya niyu? pa .mu/sinn nyiann nVaam

.ainaa mnu>V mn
’mxn |xa .itvan -pnV laoaain nxp pi anxV

oai o’na aaa vn .uix árnyán D’aayn nixnn nx

nma nnn nvnV laxVxa o’i’yyn íanax .nvmaxnn

-D^apt*? ampán maipan nx n’xumVi o’aiyn

nana 1

? mana mainpa iiVain o’mVum nunVun

.axa ü’iyp D’xana ma’ nunVui Vu> yoa .ixapn’a nnan

mmuD lanay D’a’ .’ayixn nana 1

? iayin mxpVon anxV

laVain nsoia mxpVo anxV .aay ayi npiaa Vsxn

D’aa o’na .D’a’ nunVu; pxut yoaa .pixnoxa mnaV

.mxoDipa omanoa vonna onaw .niainpn ja ixxw

maaa nnVa ,’anxn aypa íanynn mnapn p
o’uvx Vy o’amn laxuta .manna 186 na Vy ,niavx

.mnan Vx mVynV o’nxa ia”n o’nan nx .íVsaty

pt anxV .nmayV lapVin pixnoxa mna a’
1

?

nvmxn maian vVyui pao no’on anx Va íaVap o’ioa

nanVan anxV pa ."pya yuvn” ya”n" pnn’ou? ,r.i.f.

yma .iVx nvnix Vu> nymán niyaumn vV nyma

ivp’ai laxnnnn ,m paca wanum lanaxu; paxnV

ma Vaut na ayty paxnVi panV nu;p .ia iaayy

íaVain m mnaa .nnaia naaiy .D’aanan vn D’Vnoa

anxV .ni Vao axnb atyax ’x .maaa tmax mana Vy

aia asan mn |xa .id’i mna *?x imn n’anx D’a''

ima .72047 aaoan jn’i ’Vi uatyai .Vaix vbap .anv

D’Diaa
1

? ntyiann n’a asv pi .o^ypap-nn nmaaoa

D’tyan miau? "paa pa naiay anxb ."aa’atyaoa"

oax ay xVa nm D’Vmxn mna .pixnüxaV naimn

x*7 .D’atyn na’a nnn xVx mpa u1

? axtyj xVi mpa
.nawn atyyi o’sy ma’Vp nVax .D’a xVi baix uVap

vn m mnaa .o’am íaa’ty D’a’a D’atyi ’a mnty

. 15 ,000-a ,aaVa D’aim

mnaV vyjn D’mViya myiVtya .nnan yoa Vnn

pa uaaut xan -pVa’Va .íyp xVi nua xV .pvpyru

,1945 ’xaa 5-n mn aixa aiyy dji mpn xb>a mnan
D’nyn aiva anxV vxpnaxn xaxn ’a’a uaamiy aiyxa

iVae paa ,’ax tiam ’nnaiyaa .aaba naixaan naxiyi

naVn paipiyan naVai a’xa Vaa na nb>a ’ax

ntíVaty nxaa na’ nmn .1898 mm xiVap’y aaaa

’nuti óva ’ju; — D’aV’ nyaax vn nnnautaa .mava

ipoyut D’aa’x Vui nnatya nmn nnnauia dj .nua

n’ünVüvxi nVaiya axa myx nmn nVa ’ax .nix’rpna

.D’aao nxnpa axa nnaani

nixb’pna pioyV na’u^an .onaax ’axV mxwa anxV

n’a napy nmn xm .’xVpnn puian Vin’ia ’ax*? aityVi

ayna .naxanV naua nVnm naaiaV ma nnam .naia
1

?

’aay nx npa’ou/ ma’aVi mpn’1

? nvi iib> nmn mán

.mán una’u;'? D”n ’Vya bu; aiy pu>a pi nnau^an Va

bw naiaan na’ nmn nvia Viamm nxm naxVan Vaa

.’ax

noaiaa (aovo) aaaia nana

IXpDIX VlD

.üi’oa uyan .n’jxa-'jxa
1

? unnau;a ny’an 1933 muta

aaaaV nu;pnn max .nwai

«liya ami anoaa innauta nx

u>aia ,vn-aia .aiaan ’nx .pyn

oy an’a .p^ia*? 1943 mm
D’awna .D’iyix naa Vu> nsiap

.n’pm ’n*?a n’ü’Via niV’yaa

^laiV aaya inVu^i nV’
1

? pu;’xa

.ónix yVa “iu;inni

yau naiax naipn anxV

nuaioa nixpnaan -pnu> nV

xm .n’iaV’DixauV nam iy’in

Dipa yau ’axV .n’ixaV mn xVi u^iaxaxaxaa aaunn

vmaip nx uV aa’o ’ax .inx nam inix ap’a pxsan

y’mV iám nVy lü’ia ívnan anxV .nyum niaaoa

.iü’jV

.oui naiapi mixaa nauai nVa*naa ’nmx

Vui ’xaxn mnaa o’iia nm (poaxa) n’xa ’nx

mnan apaa Vui (utxpy'S) ’iy’x naut mm maxa

.’pynn VaiVipn

loaaau? ayLecker apV naa’an Vsx n’Viu; ’n”n ’ax

naiyyi naaa naixao .D’mn’-’üaxn D’pinn pmV
.omanx naxuia

niaiaatV mon’nan .nixan maiu?n nx noaV nutp

ntyxa ,"aan"n ”n Vui D’au;ixa D’a’ omxV .niaV’n

íVipa oyai laa piann ia’a nyisan Dy aoVx aan

pna .(aia’VV aanV oaanV) "jyaayV aan px p’ax"

laaaV .ia’Vy aaiaa n’n ’aan pw .np’nu; naanu/n aann

Vut omaVnV lanuanut ,p Vy dj laaum D’ays .a"x

Dayy ipnnn on .Vaaiaa pnu;a D”pau; ,
vxxa p'XxVxD

»u; nnaa nnauian
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nana myi ’iin lyVpa 13 .nVapV isan kV anya

.nnan— nmam mViaan paiy nnnn líra nmeiya

iVrnn naim nim nnpn mV’Vn .nmaizm íru nn

VSK jriOKO 3’V3 lami? DHV’n laniK .33WDV ’3K nK

bVik .nnmna óira o’mnn dv miy íaiyaaa |kd .Knaa

’bk .ía’Vy nay n’iyp nm1 .nyp jat im nana mK
.oiyaKmaV ,maKa ,iaym ’3Ki nmn1 mmK .nmVKnnu?

.naamnma nma’Vn nx i’iyanV mvuyaKa nm kV

nuna miay VapV ma nVy ’avyi nm nV 1 mima
mmaa nmannV ’Vmia nVy mna ny .nm nyiaV

.13 p nV1 Viy naViy mnna pmiy

vnittD nriKn Kayn ma otyaKma unam nnKV

.nvtKn Kasn nya wnViy mnmma .annin n’V’m

nmamV manna pjnna mura1® .nnan nam mima

nmn’ layain maainV mm ima .nnmm n’ypV pmVi
mm? nmn na nna latina my .pnoxoV nm mmK
mynmi nm num nK nawKnV layniy pa .pnuriKn

naa nm naa nnKamKaVip na layniy .in mainan

vn naiy .miKa-'aiKaV ynnV lauVnn .nKium mniyn

mns ,iznaK mnn nK iauua .íannawn naa nmn

,’Viy kbk nKW ’V nm nana piymn yanaiy ,’nx

pmnn Vum .owaKman n’yiTKn nVianyna nnVyaiy

dk na pa nnKVi miK nyam unaK mnn .pmaiy ann

.nnV’ nyaiK tV nVmum íami nnV’V min’ mmK
Van wy .apy mm .nVyai Km .mnym ’iyann onVm
onnV’ ina urna unana .amniKan onVm paKiz; na

na .ornioan lamn’V panV aa íaKn an .n^iVvan

.manV n’V’yim nman d’umk nmaiy

nK .ami ’Vit nn asm miamaia nnva pia

nana 10-9 p mama nanymV mnan ’Vm mnn

nminaiana ü’Vaa 13’Vk yan Kin .iznpimn-üaa’pi'y

VaV Yiry mpn Kin .1940 naizm mm myn Viy

nK au?a K’anV na aiyoKmaV myaaiya .lannaiya

mama ’V my ’Vit min ,n,aKa* ,aKaV nmn’ mmK
m’Vy myKa .mV’yia msyai nana nmaa miya ,an

’Vn mnn mmyV Ka aiiy mpnmnaV myam nnx
nm mm ny .pKa a’awKnn nyya ,’ra mnn aai

’aaa nnK VaV awn ’VaVa pnna Vaa amnniya nn

nmyV Vmiym nnpaa .miPK ny nn’ ,Kin .nnaiyan

nmaiy .manat n’Vyai naaana nnaiyan Vai maana

.naya nnaiyan 'ma ,nnKa nmiyyi

OpDöVKÍl) vm lÜTnD

naaaiaa 12 mm (i’mKiiena) tKiKivaKaa mnVia

nmiiya ’aaV ’as niy .mpa .ntamno Vnaa mK .1924

miKiya .Vna panKa ’nK ;Vna rn ,mK ;Vns ’aa ,’bk

.n’aKa-'aKaV mnm .naV

(ír) ajVsn nmrr ixorVs

.’iyKun nmn1 lanvnK ;naiV’K kbk .paa’Va mya KaK

u;ipian-aan-pi'y awm nmy tana Vnaa nm KaK

nnaamn na’aa nnKV ,1940 naiya .(Csikszentdomokos)

rya nana .mnsiyai mK íunia .nmoxn maKiíVmamaV

naV íanay naana iáim mwp nman Waa .]naKa

Vxk n’aKa-'aKaa íanKiyn ’uiKiy mmK nK .oiysKmaV

— nyya Kin .pnaKaV nm KaK .ami mVia Knaan

.’aann ViaaV naya Vk iymai — nnnK nnin1 ny nn1

.nnann nuuiV miK nnnn n’aann Viaan nmw ik

lanaKaa napai nosai kbk nVn nmam
IKaa’Vo ’i^Kiy íamnK nKi ami nnVia Knaa nK

nmiy ,kbk .íaaa aun pnirnKV maKa-'aKa íoma luma

kV Km aa .pwiKV numai amna naana .ouisKniaa

.íannmiy nizn aiyoKmaa mKiya ,’aKi nnm1 .mm
nnKV .uniVpV nmai n’aKa-aKaV mnm nnnum nnKV

.VKniyV m’Vy pa
.íanmannum ,7 na .nmn1 ,mmKi 13 p mm
.nmn1 nnaiya Viy nnma .oiyaKniaa ,kbk ny nn1

naaVK nnimai nnnK nmay na’trm kV ’BKiy pim

.n’a^n mmK .nm'piyaa nnay .nnV1 ’atya nVaioa

,kbk nya Knaa Vxk nna ,11 na ik nnmiy ,’ipKiy

.n’aKa-'aKaa

nK ianaK 3 na nmn 1 mmKi 9 p mima
niya nsaa pm nnaa nnmann íannaiya .íamK

nm Kin .pn iaya mK pey iaiy ,unpiam‘U3B‘p i,x

laansnmy nan ’
3K .naiyp nmau?aa Vyaa Vnaa

naiya .naana Viy nvyaa nmna paKa im msasa
nVVaai .nnaamV nnaia nmasn maKiíVmanaiya ,1940

oya nK m nnaa íynaV ,nm pi^Knn nann ,pm nna
tk im\y nmuum mViaiy amin1 .ia mmanmy nmnm
n’aamn iV'-k 1 .nnamV mpyV ixVik nnam niViaaa
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nnn ni’ypipmnn nnnsan n”33 pty .nxamxa

ntyan mxV ,’nyjn pVa mnaa .o’iamV inva nim
o”yiaty mxV .ViaxV na mn xV .|nxnonV aw .D’tyin

’Tn imm® )K3 .pi’ptin nana 1

? rman íyxaV mony

’naatyi oiona ’n’Vn .1945 ’xaa 5
_
a ’xp’iaxn xaxn

.ptpiln atya oipaa o’Vimn’aa

’xípö wxpnxD

4<gÉ| mW1

.(Fauresti) DtyilXD 1033 1913 1333133 20‘3 ’mVl3

npo ’ax ,’xVpn ptya Vya tyxpixo naVty nx
mpy nnn (paiptyia mVi3)

’V’x :nnotyan ’ia ixty .n’3

’3x .omaxi npx .tyxpixo

Dtp .mm m”m utymxoa mm
.(piutyimi mVii) nny mtyx

dx nxiu?3 .(mtyity) vtvt :’iV>

3xi >hí;3 ,pnr :D’iV’ ’3tyV

.o’ityV
8?r '

1303313 1944 ’XD3 4*3 I

inxV .pXÜXD‘113 1033 lü’jV

.op’ixo ntynnnm’anty po’xn ninnV íioiain o”yiaty

.D’aimxn fnnnVy ’tyix m-Vy mmpV iioism atya

yyaxa .o"o ’V’m mV mayin xtyxp myn Vty nmna

omatyi mVan niinatn pa .pntyixV uyin ’3i’ tynn

mayV nx Vty mn ynntyD .rn’xny y’iitan ntnan xin

nyuVx ivi" :iTa Vpantya .nVtua non mxpVon nx

maya .("Vxaty is*? iVin m jpt) "opi’V pix um
.Dmax ’nx oy im .ntyixn nyV mnVtyi D’a’ nnaty

’D’on mán ’Vya o’tyixn nnai noon mxpVo inxV

noaan .ntyixn urna D’onnn omana onax poxV

D’tyixV íiiiy .ty’xV ovV onaV o”oVx nn .nVüinty

.maim noaan nx xVaV D’tyVn

Diixn xaxn mo”i laipnnty iy mm m oipaa

nnamV naai nnnpa mayin .(1944 uomx) ntyixnV

Va .ayia om o’tyix ina pia .íxaxi ninaV nyjm

nyVm nxa om .n’ntyi Vaix nVap xV d’B’ nmx

íTBxn íxaxiV nyjntya .mma nomx naV mim
Va nx noaV iVíVjh mmpn 'nno*? D’tyip o’iaun

*?3 .pipn p nn1

? D’biioa rn xVty nVx nxi D’nan

.1X3X1 ninaaty pás1

? iwsin ,mx3 D’nai D”n .n^x

ninaV ,nooi3 mspVo inx 1

? ,mayin íxaxia

.omax »nx oy in’ wn |X3 ,p3’a tV .pn^a
íiyin pa mxV .D’oiüaV ’ypip*nn Vyoaa may
.oio’oa omax ’nx n^n m ninaa .M’ioip n3nab>

txV ,D”n" : ty’i”a naxi ’Vx ’nx nio mai Din pna

.n’a mpy .1901 nitya mVn /paimnx xpVxoy

.ni’n’ na ’n”n ,n’3xa*2X3a miunn nanVan

ntynnmn’a i’Vty lü’iV ’noiDin 1944 ’xaa 3 óva

mo’o ]na nnx .iD’ja ixioi mnty myiaty .op’iio

20
_n ’xV’ja nnyin nx nnaV D’iaun Vty rran ’ry

("Front n’tn mins D’iau D’i’sp ’i’
1

? )nix noaVi

unnnnty mi’yy nmn vn n nyiaty mapya .Húr")

’manty ,|xaipx nx Dtya nnaV ’nxtyi ’ix di .lona

nx ntyxV xtyity ,’ayV ’sixa oj ntyy |? .D’ity ma
nn ptyii’pn nx .(Lövi öcsi) ’nxV vxix Vty imnx

,mn nx .pntyixV lityin ’iva 4 óva .oixip ain

’ax .D’nn ’xna imán .on’yy D’tyix onvn nnaV

.nmnx Vty iV’n nx nma npnnn

Vty nxiap .nVam pntyixa msp mnty inxV

,Lvén íatyty DipaV .n’iau pnV .D’tyi mxa tyana

.nmay íxtyi tyia’m ptyiV ntynn'n’aa nnayV

.(Ravensbruck) piiaomxíV naVin inntyn ’3oV tynna

nVam Dtya .(Málchov) aiaVxa .(Stuthoff) pnuiuty

OlD’üa ’n’Vn Dty .(Neu-Brandenburg) J113313Xia"’13V

.D’Vin-n’aV ’noiaim

.onxn xaxn n’a ’nnmty 1945 ’xaa 3 óva

nx pixty .ixauxoa "|”i i"iV nmn o”na ’mnn

lyo’ty iaV ixn n’ixnV’Oixiüa oxxiaty D’tyixn
I TI - * - I

.miau iivdV nxx’ty mityxm naaia nnanV

’pooVxi ’yxVV ’nxtyi n’ixa-JxíV ’ynn inxV

nx ’Vyaty mxV ,1946 ’xaa 19 óva (Galfszky)

vsix D’iV’ ’3ty íiV nVi3 .pntyixa nn xV |xaipx

.ip’ixi (pnr)

VdVi iinnnn nV’ .1961 iaat?ooa 13’Vy Vxity’V

.pVina nu nx .D’iV’ ’3ty ty’ mx

(uxro) tid

’n”n n p .nanVan ’ioV n’3xa*nx3 atyin ’n”n

oipa nn xV .o’Btyn noa nnn ii”n .lü’iV ’nwamtya

.D’iipa D’iaaa D’iua iVap o’iptn pl .íü’ia pnoa
ix .ixa D’typ D’xina pntyixV yoan px D’a’ ntyiVty

.”nvnx/”nx nxi mn nx nmnxV ’nm
may pntyixa D’iityxm D’tym ntyiVty

Vnoa ’3’x Dty ’n’iim ’n’xny na .Dimuaipa

.anan Vy mVynV

.pixnua ninaV ’nVain D’tyin ntyiVty inxV

nnn nnayn .D’iax nasnaa may o’avx D’xina

Dty da .pVa mnaV nnVtyi pa mxV .nxa niaioa

na D’tyjn in D’iiaam nxa naioa nnayn nnn
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-jx ,o’na’3 o”iyp -pn 1950 nvya noi3 ívonoixipn

naxVan '’rya .p’ynV ontom onyim vn o’no”an

n’Va’yani n’yixpan omxaxy ^y rtmt o’mn’n

n’onoixipn nVnn ntt p .ivonoixipa íaVniym

nVnna .paipnxa nxiy nay n’xpon wxna .niD”n'?

pa nnxV .vya nvtin naaa nnoa ívonoixipn n’n

xm .13 bmva atma Vm p’3aa tana n’n xw
mmay 1

? oVixi mt>”n nmay1

? oVix ,pna ,ttí?a VVa

Vntan ,n,,n pxi n^xTuna jabj? nnas bntaV .rpxpsjtp

o’iznnnn o’nanm D’S’nxn nro Vy nttaan ,’poyn

pnn nViyo *pn’tya tnay .ívonoixipn nan 350‘b

vjxip vn D”3aon o’naiyn pa .uunxpiaa tanan Dy

.poiy ntya ,na’n nwa ,pno ipiyxa .jxanpx

vn .n’txa-'ixta Vmn n’niy "Vívom ívonoixipn

(Levendula) xVmnV tv pia .mi omn’ o’nan ta

wx’Vxi jxanVo naia ,’tyxnn ’xoipn umn tv pxionan

o’Viya ytspa ’Vya .o’Viya omm n’xpon ’Vnia npVi

.p’aipunn ’Vlt .aloVomo tv pináim ’Viu 01 vn

.paiaipy’ ’Vn Viy íniyxi Vxpoia npiVn pVoinn pun

.nimnoV n’xpo 01 ta nnou amnn n’ünoixipnuo

pyaiy nnia :vn o’aVx pyoVxoi opxV Vnia nVnma

np’ooixV n’xpon ; n’xpon ’Vnia vn lyovn jxanni

ma n’n o’oVw n”xa .iniyxi pi npuiv nVnma

’Vrna ,|xbj’Vd ivapy’i panVo :am ’omx
;
paipna

.n’xpon

nay nVy3nV (Tálpá) "noVo" ívonoixipa 01

,Vn1i wvxb n’n Vntan .nVninai nnoa mpona omn’

Vnia paipnxa ’xnxa .Vno ’oix n’n nvipn tata

npVna nn’n .n’xpon Vnia vni’x nwa .pm n’xpon

naty may pam atya moi o”*?y3) mp'xia mx’V

ívonoixipa 01 .paipna ’xn’a nVnma .mny’m mnaan

omn’ urna nana nmayV (Ferometal) "Vxübvid"

,’poyn ’xnnxn pamnxn ’D’V pia .Vnva ’vpona

ta”p o’ii’otDixpn .o”3ao o’Vnta py t'tnt ptp
.0”ntTT o’on’t mis nViys-fitn’ur on’va

o’unn ntmo’ Vy o’ivü'iQtxtpn vnxnn 1959 nvya

wan: n’ntnn ’db .nvnDixip’? ’xnxn tanan nvmn ’dV

."Vivn" ti’U'iDtxip ima nvytypan nvnnxnnn Va

ptxa VtyaV piyaniy ,"noVü" íVDtDixtpn x’ytn
1

?

n’nt ntytypa 23 V?at xto’x amnn "Vtvutt" .’xaxy

(Wohl) Vntt íyvxV .onan 800 oy bm ^p’n bvi

.tVloaVt ma’x nnaj paiyn nxnV .’iyxn VmaV ntant

,n3u>a ’^ma ’«y nV tootv namnn niymn npVna

D”typa nmtann np*?nan .pixns bw n’iyxnn tn^ntna

.’tatn niyma om
nVnma nnaon1

? n’spo 10013 amian "'?ivdii"3

nxnxVx nVnsna D”3’u; nxioi1

? npVna ,Vp3-iD ’Vit

pn Vw onVnsna vmi VawnV npVna ,u?xpnxo

yii2V 'b )nn Vx ,o”n) "ny23in po pnxuiy oiy’3 pa
03 .ntn ovn ny ’ain pna mams nVx o’Va ,("ayna

ninaV íiVam pa inxV .o”na ’mxiy: ix ,’n’Vn ’3X

o’V’nn ly’iniya .(o”na tx n’n my ’nx) inaonix
1

?

niyVina nxsina ’nx na (1945 Vnoxa 9) D’xpnaxn

xaxn msio^iya ’nVap nnmyn mxV .mma no’oxai

.ntn ovn ny vby naw ’3x\y ,

wmni ana" o”xpnaxn

]n3V p3HD

priD nxtx
1

? Vxx ’nnaV 1937 ny 1933 o’3iya

V”n ’n”n 1940—1939 o’3iya .nnoai mo’’n

1940 naiopixa .’3ann xaya

n’3xa*'3X 3^ ’mtm ’nnnw
lanno Vxx mayV ’naiyam

1943 nvya .1942 naaxn ny

nsiVab miayn nniy 1

? ’no’ia

Baja n’xa TyV I3y3n .110/27

nV’Voa manoa nmay i3iayi

n”3a ,Vna mb”oa ,0’iy’aa

nmay myi 0’nnoa urna

pioiya 1944 laaoooa .po

naiVon ’iyixa nnx 3nn3 naiinn m3 bv bnsn mysn

.iyyo3 nyaun

’nmn .onxn xaxn ma vmmty 1944 naaaiia

ppa .7
1

?D3’'i3 unam Vu? ínvna ’nmiinm n’3X3''
2X3V

nann nnnaa onmyn po’o’po’p mmV ib>nn 1945

.pxVio ’S3xa
,
7’ny

1

? ’niyx 03 Dmmn pa .nnani

mVu i 947
_
a .1945 naiüpixa 14 óva ’ninnnn nnx

naiopixa .Dminxa i3”n .nvt i3na 1950*31 ’ayi una

niyixa .nsnx íi’Vyi n’^yV p’unn nx iiVap 1961

nnx b’aVi ixiy’3 ívmia .nnVian n”3aa iiniy nnaiyai

D”n nx .piyxnn pin nVn nny .o’n
1
?’ ’3iy in’?!!

mn o’pnV ii’ai 'n nniyaiy p’sV o’naiy 13x1 niyixa

nnx o’yiyn ,xni3n pmnn nnxV Vxnuvpxa mán
.D’iy303 13x myxa nan nnaiym .pxa o”n vnnoiyaa

npaan .nnan nixnxa ’n ,o”ii jdVit .omnn nnx

.ínnoiya oy nn’ n3iyV nnx Vxnma

n’3Na-'*N3a ivwidinip

íy'yxs nxwn mnun nmayn niAiVo nnmiya

pob’iyn nnn noivy ,0’ivünoixipn ima aVniynV

."Vi3’oi3" ívonoixipn noi3 p .n’3ama ’oommpn
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Kin .naupn nVmpn maiim pt nana wnpm aiizva

paa ,onnx ompan 01 xV’aty ,onw am’ aiuvViy isi

Kin .onV’V aaVai min ,naan noaan rraa nV’an 'jva

nVw mpaV .aa pi Wan naiuV wnpm nnpaV oa axa

“iso aaa VaV axa kid .xayayo‘pvx rsn p oa ixa

aan xax aaa lanma .myi o’iyain .nV’an mám ,min

yiaty D’ayaV íanma inna? ,o”ay ommx nay anva

maxiim airn p launanV ív axan am p .anvi

mana ;min nxVa min ,rv>a : an unan lyipiavrüaoa

iaw ,pnan pl aio Van nxVa aan n”Vy .(didi ana)

.arai mxVa nvan va

T>va .nx ma nmnn naoum n’axa*'axaV íayan

p’a iaty nn íanam .lannawaa o’pVm xnaoa va v
omnV .mnxy aVn nnxinV íaVamn n ,nao pnnnV

n’axa-'axan oa .o’itnn o”na íaVnnm pa nxp am
naoa pnx xia .maii? mma’x mmayV ’ax anann

’xaa 3 ava xa ppn .nmayn maiVa ’izaxV noaV min

aa .pninxV íanma nva 4*a .uraV íaoaainiin ,1944

.’Vw nvnxi D’ax minin xnxi xax íaoa

.piaan mai dwV iVx nnw ’nana nnowan oiya

(pVia) paaa Dna aana

no pno

am mama .pVia a’a mya dum Dna pana ’niy

.a’n pnipna aana ’mnxiy ’V yma px naoV mxna

aanaa pninxa Vmna mama
pannaiyn mima aac'V ("C")

i3”a ow ,’axi aana Wia

awa nmxmy ay myiaiy mmiy

nnxa ,13’an anaa nVaaa

aansiy pnrna ,"nvxpVo"n

x’a ’a nrnayV aa’xna aa’x

muna aVia’ px ...13 .axa an
xVV D’a’yaa niyxa aita mxnnV

? D’ana

ayiai aia’aa nana nmu? ("B”) nannV mányin ’ax

ay ni aanaa ’n”a .aaiay nirna na*? unni amoxV

’n”a amim mVyn npin Van .1944 nnntaaoa 1 5
-
*7

a’n aiy ’nmx nxa mxnV na ’Vaum Vm nnaV nuu’a

’a piVaaa nxxVo ayaaa nana .Vaix aV uv Dxa dji

’n’xa ’a ’narvi x’a ’ax Vax ,’a in” SS-n ’V”my aana

nxp oya Vaa aV aa’ayo ’rt”a ,D”na x’a ox nyaV

V’na ’üin pa .anb na’nn ix aaax mán — Vaax

.aaaaua D’^nunnaa

nvxpoa pawna ’Vaam pnuann ’xia .noavn

inai’ D’ai'aiynaty .aaxnaa iaay mawa mpbnaai

’aaiy nxív xVty na .D’a’xna D’anxna D’paaa pn*a

.nxiai mama ’aaiy va’ x’aty p’xai ana o’aoa

n’yxax p’aaa va’ \yain Va «yioau> pV aixaV piaai

aaaxa Vya ivoaaixipa .onaiya naiauaa ’BiVwnV

íaaaiy ,nnx 20—15 Vty mvaa nana aaiy Vai nanxa

.naupaa 13 maaiya pya anaiyV axpia

aaaopix lyaan ay axaa nx Dxin jxa aiaxa Va

.ívoaaixipa ’rrnay maiy 11 -V ypa xa iaiy ,1961

.a’Vya ]viya nxi Vnvan paaaa nx ’nVap at unina

90 .aaiaxa laxax .Vxaiy’V ’n’Vy ’nnaiya Dy an’

wnpm Vxaiy’V Da »)x iVy |xa anataa p nnx

aaanxiy naaiya p D’aa .naViaa n”aaV aamiy’a nx

.paa Daat xa’ .D”na pa dvx aaa aVx niavya

paaa ]nav ana

pVio nnowö

,’ax .waa 12 íannaiya anaa nanVan ’aaV

am ’ax ;vaunpa 1893 nauia aVia ,pxVia pv
aannna .(Kovaskápolnok) piaViaxp-iyxaipa aaVia o”n

,( 1922 )
13’ :DanV’ .aaix a’a w nViya .1921 natya

any’a íaaaiana .( 1928 ) an ,( 1926) ana .( 1924) xana

IV 1DU? ,(Csikszentdomokos) tt?1pon"ü30"j?vX

n’aiaxa a’axnV’aaxaüV loaaa Dnaaiaaiy anxV ,1940

nap aaaa .avy’aty nvaia’a mnaiyaa 13 Va nx wam
Va vyaia myiy 24 Viy axanaa aiyxa ,1940 aaaiaa

ma .anxa aoaaaa an’a iyipiaia
_
oaoa .aa’aoa ma’

axianai mpa’a iano .mana iya’ xV p ,aiyp íaay

íaayiy D’Vyiaa íap mana .nViaa mán ama amVyaai

p’auV ina’ wnn aiyxa .tyaina Dya laV’un maaca

Va .onV’a naaa nnmaa ama awa .iWa maina Va

nmnx .xnaoa va p aViawa .aV’ aVia iyiVwD”naiy

axa xnaoa .aV’aa*nna naiyo nx paaV mxa nnom
íyna maian D’nyV .aiü Va annnaxai a’axa*nxaa

,iaViy xnaoa ia”aa ,aViy xaxi xaxa nvnx ía’Vx

íaaaa xVi ima ’awa mn’ a’a xax .laaax aixniy

íaVxx lapa oa Daiy ,imnxi vnx nunViy nx xVx

axo xnao .naaiVn anaiyo ia”a Waa .maiap D’nyV

am aavyxaa annVaa anxV .aanVa naaVx ama xax

xia .na pa anxV axp |an wiax aVin xiawa aVya

,14 na ama aViaaatya .D’aim aaiaiyi aaaVx a’xwa

.a’nvnxi amx nx aixa aaaxiy ,iaVw xaxa ia«aa

aanaa ama xax .D’pptaV aaty a’an lü’iyia íamaa

ma’V mxa aioa am xax .a’wim nxya oa D’xaa nx
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.Fridus ,mmx nx a’inn*7 ma ám’ idd 1

? yoi ’O’i

pima ,a”ap ay minx nx xsa pxi Ölsz**? vnn xm
aty im minx ov nm .pityna aam *?ty ms’n ’s*?

B’unn *?a natnn nx ra jrt’x ’O’i .a’tyi 231 my
.amian *?ty anaaona .nnxnY’oixnü*?

nnaia *?iain pnaa 13*737 ,”oin’x ’idV arn’ asoa

nymn .tyis’3 ainpai nman pia wi Fridus ,’nmxty

Via’ un nnunxon mwan nx .nm mmxty oVia*?

ninx/nx ix min xxm nxityna nntyty ’a pa pan*7

.B”na

.aoinx tyrnna nn’an au; ,Jenö ,’nx ai ü”nra

nnaV xam atyai Kárpát nna nmay ninaa n’n xm
nn*?sV aasinV nnm amian *?ty amna .mxyian

is ix ,it maaa miaia pva*? mVtyi px .nam*?

•p .amna*? m*?ty3 a*7iai nanVon na”non py’inty

.Vmn mx o”na axty3

p iaai nnnnn i945*a .a’tynn D”n n*?nnn nx

13V1 D’iai ,D’i*7’ n*7i3 isViaV .nmotya iB’pn ”nx D3

’tdx nx .nxityn ixa ’V’am mn ,*7mp ,n3’3n m*7i3

.D”na mxtyity n*? min

,i3’t*7’ ay in’ a’ty’tyn mitya pxa jxa D”n nx

pxa mm a*?iy*?ty |n’ ’a .xax*? o*?ia io”innty nnai

,*7xaty’

]Di?

aasn i880*a pya arcra 3*?i3 pp *pv ’ax

m*7i3 pjrpxaa ’ixg ’ax .1938 mtya nao-mxa-a

.1944 mtya pntyixa nnDon 1890 miya tyi*7io*’3X3*a

anaan mx .nimxi amx nnaty im nnnotyaa

Dty .innsiya ov 'n*7p*a pntyixV np*?3 .pyni -inra

.1303

n3na*7 iinVtyi (ntyo) axi ’Viaty ,13’ ’*?ty amxn

pmyix*? in*7U73 vn*7’i 13’ *?ty intyx .p*?a atya naa

tyxi ’3D*7 D’a’ aooa p*7a*a ayaa na 13’ .ido3 aty

nai n3na*7 im*?ty3 (ntyo) ’3xi ’*?iaty .i944*a mtyn

aiantyn ’3D*7 a’nnx a’a’ ayaa aty na ’Vnty .ni3ax
..

, y M

.n3nan *?ty

B’tyi íooo-a im miD’o *?yty n’3x ly’aon D’3a*i3n

nnnnxn aysa .p’i’a ana mmx nnm ,’*? naxity mai

.pntyixa nnix m’xn

amma rruy p’*?p pmx n*7»ai ’nty nnnaon minx

nl*i a’n*7’ ’3iy im n*?yai minx*7 .a”ü’*7iD amaty
•

natyn minx .innotya ’ia ay *?xnty’a m ntyx (tynaix)

(’nty *7ty n*?ya) p*nx .nnnstyo ay rnxoa nm mx
n*?yai naim minx na ay nm ’ntyi ,a”n3’a nooi

ma n*723a y'*i ,"n’xp*?o" aity nn”n nityn tyxna

.pno n’a*7 nmx tya’n mix aj p’a nn’yy a’tyi 300

nyn*7 ’*7aa ,nia*i myiy b’Vodo *7y niany iiaty’ aty

miay*7 13*7 a’pipi axty ntyinn 13*7 nn”n ,13*7 noxa na

.pm isVnii ,x*7 ax .atya XX3

’sn i3*7a’p ,aiya iinix ix’sini nnpon ny’in px
pax x*?a pnp*7 noiaim nnx n*7aiy .ninnai an*7 na’a

íinix n*7’am naam .a’a i3*73’p ai aty .jaiiyi ans

.ninan pva*7 iinysi minpna iim’ niyxai Gorlic**?

mán an ’a .nxnia ,13’an x*7i a’iyixn 13’Vy liánon

.mmy yasa amnai mxa am aniy ,nbxn unixn
*

7yDan ’*7n3ai SS*n ’*7”n íinix iVa’p ninaa

mx *?aa ,a’pi*73 niyiViya nnix na’iyiy a’oioa ny”*?

12 mia nnatya*7 Vyoaa miay*7 i3p*7in .nna 100

.ár yiaiy ,n*7’*7 yiaiy ,niyiy

.tyiix ’ia ty’nn*7 iiVnnn naa Gorlic**? nymty Txa

ny my i3*tay .nn*7Xi naia ,ms nm n*?a’p nnx Va

i3*7ty pvaa mpnn anxn xaxn ,1945 nxnao urnn

yoa*? o’iyi 300*1 anai soo .a’ianin nnix ix’xin txi

Rub *?iy 13a anrnai ,anai 400 ido3 aaina ,’Vn

.Nagybánya“D

mpaa ísnix iám .Gorlic**7 i3mn tynn mx*?

nüai*?’p 35 mx*? i3yin pi n*7iy *73*7 m?a 12 .a’oio

O’axaa 13*?aoi nwityn 13”n .Gorlic**? Oberenezdorf*a

.pn nmx mystyn nx nty’na ’3X mm ny ,<pw *733

ix’xin txi miay nnv nn”n x*7 Gorlic*a Vyoaa

ni*7yn mon*? ma 3001*77 8 *?ty pn3B*7 a’303in nmx
nn”n nman *

7ax ,ntyp i33ayi na3n myx any .’3’

o’*7\yn*7 nmtyox nn”n x*7i pia oya 13*7 3xu?’3 .piaa

.3onn nx

’ü”aion xasn v,y 1333nny ’xaV 8*a 1 945*3

m3a*7 ]xa .Nagybánya*a maa m”n 3aa ’3i’ iy3inai

nnotya p »ix mxsa x*7 ,i3nix 3pDty Vinm poxn Vy

312*7 mix pmn xm .’xnm paip3a ,’o’i uya*? ,maa

nm xm .nn’an aty Géza ,3’yxn mx 01 o”m’a ,i*?xx

.iayy*? 3tn ox*? ox*7i ,a”na *7ax ,nn ,3ixa tyVn

13*7 yni3 atyi ni’3p*7 pity*7 i3xy’ nnx ’ty’Vty ara

i3’*7X tyi’3 mxno pity*7 nanpnnty ^’x .nm mrnxty

nyyD3 *?ax ,nm ptyx .paipna" :13*7 naxi mai nai

nm iá nxxai xmty mpan aty .B”ap ay na*?in xmi

xmty m bs nay mnan n’ty’x nxi Breslau 3’*? ölsz

nna*7 a”n nnx tpaipna .Weisz Géza *?ty in’i’mx

."niyyian nna*? nmx mp’ nnnx nman nmx 3’inn*?

*?ty my’03 nx |i3x*7 i3*?nnm pityna nnm nm
nmynn *?a nx 1*7 im ’a a”typ ’xn’a*7 im x*? .’on

nimaa amnityn nx tyon*? yoi xmty niampn a’ayona

n*?ynn niViyD mapya amnnn nx ai 3’am a’iityn

.nirnana nn’an amx x’an aannty
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O’any maipaa ianay .maxa-'ixaa D’an iám nxt naVasa

mDD'«?avi xnpan oipna mn jnnxn oipan .mnaaina

tymna mn nann .o’pxsnxpn ’nnaty (Gyimes-Szépviz)

.1944 ÜOiaiX

dv iniKa .o’an D’oiua layaty nnx ptyxn óva

íaVap nnnnV .maaimmnaainn mmn nx o’onn isid

ona i 50*a .ty’x 210 nnan íaVty naVasn .na’oa mips

mxtyai loantyn ty’x 60 íV’xi nanan D’isV iaioa

'jv Vaon p .D’naain o’^m oa urna vn .oipaa

nx vppsn on .mo’? ptynnn xV onV oaty .naivon

.íama oVma

.ny’ *)ina íannnom o’uxsnxpn nna laapann

íamx inpVty .oinxn xaxna n’Vm íamx Vva onnan

nv’yV íayan d’D’ nson Vu? Vana rmx nnxV ,’atya

nana "pna lamio .o’tymm o’aymn ia”n .napix-iamta

,iamx .onaaim D’aana D’s'ax ntyana vn íaty ,o”iaty

laVam ntyV oaty ,(Bacau) ixpxa vyV inp
1

? ,ty’x 63

íaany .o’tymn mxa ia”n .a"p iso-a Vty n’Van nnyan

íamx .o’aan o’V”n vn íaty vyn p pim popnopa

íamx Vám*? nnuaa ,’aai pixa papnopV pna íap’a

.myyian nnaV

DnV íaymm omm oy ntypnn
1

? ívva nVy ixpaa

o’tyVm D’ayn ,0’ovin ’Ta D’xxna omm D’tyty ’a

D’on D’a’xp ’aty íy’an omyty maya .Vaix íatypai

D’on 0’3’xp vn Vaxty nanoa .D’nmx onaaa nun’atyi

nnx .íanxa naa npm lanx yaaa íxa on .D’maa

.ixpxa ’atyinn nvr .moinn mpsaa mps mn ona

mnaV .mya nvmn’ mnstyn Vyx lapVim imnw
o’V”n o’istyixa vn íaty ,’aivyn o’Vinmn’a'a íaoaain

.onxn xayna o’an D’yian

Vys oty .otynxpiaV íayan .Dty nxtynV laVia’ xV

maya ,ian”naV pa ’aiao laVap íannty ,133’van naa

maisam maxnV’oaxno na mim® D’tynn ntyVatvonty

.maxa-'axa’a ’nmm

’DV p 1

?)?

myn mVty ’laVxa nsaa nVia p'ap nav ’ax

pnx’ n na ,’ax nx ntyxV xtya 1920 natya .tyyn

omax : on*?’ nyanx onV nVia .pnxVxty p’vx

n’sxaa noansnn lannstya .nn*i nnx .ninrrnn ,pv
mán onty mn ’ax .mxa o”nn o’tyax vn ’mn .maiyV

.lyloxpxV aimaiy noaanm’aa nV^n *?ya

inx npbiy ,nmn nso inx x’an íü’aV íoaaaiya

ima nVy n’ypVoV mna .pinyixV yoa iaiy pnpV na

o"on ’iyaxa nnx .í^ya nnn nmnn nso nx x’ann 1

?

nVa .D”ü’Vid D’iaiy anvna Dn »]x mmyiy n^p n^a

oy pnv vaa nm ’uxp Dn 1?’ ’aty onV .namnxV nosa

.m^pa n’n nna’n .n’mriwa ’n ’xix iVxi nnnsiya

xim üipnpiaa nanVan ^aa m (mn) ’mn ’nx

ínnsiya oy ’n óva .manna nnnVan iiyaa mn x^

.nnxliyp’ü n’ya n’aama

íanayi f’aipunn ’i’a nx myx1

? ’nxu/a ]np mya ’ax

natioi 'pvV 13’mau? nx ía’a’iy my .pnvvaa maV

D’nx niyiViy ’n^xV .’inms nop’aa nxa ’niyx .oipips

’nwx mnx .nnminsiya Dy pnvvaa o”n myx mnxi

my masa ’niyx Viy max .piwixa nnosa np’pio Diya

.nau; 30
_
a ’asV pnvvaa nnusa naxi nanVan ’as^

niy’aiy laV u?’ ona onalm npmx — onV’ ’as; iy’ laV

.pnvi’aa o”n ’naai ’nV’ .’ayi oa nnx — D’naa
1

(p*?p) insa pVp

.nvn ’ax .p’ap ’xma ’ax .1921 naiya ’nnVia

nnxV .(Kvár-remete) noan'nxnp nsaa íanmann

-'axaa ’nnaV ’aay nso*n’a

’mn .’nmxn nson n’aa n’axa

:amya nnoa*n’aa isansnn

,mn’s uaia” .v'aü’x .nViaa

’ax .D’D’itya ty"” Vny’ai nan

mn vnsa .natyn b>a pioy n’n

mn ma’yn nnx1

? .mms naip

poiy nm ^mna .niana’sa naia

amx Dnx mn .ny’ mmaya
no’aa nnxV .nvnan bv Vaipai

.D”mn’-’ü 3xn D’pinn ipin i’ya’p ,1940 natya onaainn

.tyima Vy oniamn í’anntya .noansn axa mxa ymn tx

’nnstya nxi ’mx mnonV D”aam D’na’x 'b íy’sn

.D’mn’n )a pnannVi nnyyn nx Va’p x^ xin .mna

37 ^na .íatyma pi .mán D’aty nV’npn tyxn mn xw
nmty .ja^p fisv mxi ’ax .mmy D”aty pn nsan mm

.ínmn’a pny 1944 naiupixai ,nmayn mntya

’nyan atya .1944 nanxn ny pntyixa ’n”n ’ax

1945 VnDxa 15 Dva ’nnnnntyntya .pa-jana nanaV

iá
1

? ty’ .|”Vp Vn1

? ’nxty’ai ’nmn ’ü’nan xaxn ma
.D’naa nyatyi D’aa ntyiVty

OWW) Vxiött? pVp

. 110/57 naiVsV ,nmayn mnty1

? ’no’ia 1943 natya
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,mxn nVnn n u?’a? naxina mya unna nn wsid

.n Win mpnn nnxa?

.m1

? imáim onin’n moxia? nnxV ,nnx nW
min’ ia?D’n nn ,’nni ina? maV nnmu? íynn

maa pxa? annia?
1

! nmoan na? mnn nVya .nnnnon

nniyaV .mxi mán n^ya .na'an npiaa mna 1

? .mp’
.pinn rínia ,mu?a nvna du? nu?nn‘a na ,nnüu?nn

’nnaa? aia? .üu?Dxma^ ’nyoa myiaa? nyanx nnxV

x’n .nma? mn maa? ,mnVx nu?x Vxx orma nn
nnan nx ’pmxa ’npwn .mup xV mau?’t>:)x nmn
’mxnn Dipa Vám ,mma oma mnu? ,nma?n ma
nma? ninu?aa ’nnay .oninn "’onx" Va? nnnnn nx

nixxonn Va?a .maian mnyV iDVnnna? nmay niaipaa

xV nnnm mxn n nm nann .nmayn maipa bv

mnb na”nm a?nn nmay mpa Va Vy pu? ,mop

.n-iwnb

miíVsa inna?a? ,’nxi nn üu?Dxmab> min owa
,aima ’a^nnna .nanxn u?mna ,nn nt imy .nmayn

xm .pnma'ix a?’x ,my naa nnx ’mx nm mxna

.pnma'ix mbaa bw mpaan Vx inx iVxu? p *?v nay

bnn p na *pn .ninV ’nix mx’xin vn ’xmia na?i

mnx pn pnn abx a?’x .mm mna mnnn >poa pn 1

?

pvaV ’nmai naman nx ’nbxi nx .inix yxoi ia nn
,a’Vin

_maa aaia? mnana? n ynn .’nW pi mm
.imx ’nnp’a .pnma'ix ’a?:x ny nm

.oaxr^x mina nmxV nmn mma ’nnna? p
nxi n”n nx pa ma’o x’n .mnimyn nx n nnoau?

— mnnnmx'in mpsaa más? xn — nnmay mpa
.bao Va? ma ns VnnV nVa1 pi

iVoxyVoxi maiin
• • • ••
• • •

’ax .ma?ai wv ivnnsa?a nma nanVan ’:dV

nnVu (’ixn) xvann ’ax ; issi tV inamn mmxa?

naVx ; 1907 tV (Béla) n^a ; 1883 nt’
1

?’ jnnan

oanx ; 191 1 tV nlmx ; 1909 TV’ nx (Elemér)

; 1914 tV> ncxV ; 1913 nT1

?’ (Erzsébet-Böske)

mwa ixanVo mVu naV’ii ini^x n'aa bw innawa
I t v T • *•

.1936 ni’
1

?’ P’X ; 1934 nT 1

?’ WHX :annV’ ; 1912

’ax nxaoxo n’ya unnsiya nmann 1927 nw nv

unnsuaa mi’n ma? nnixa .n^iaa nuna na? ononn

1931 ma?a .myoa Vva n’n ’ax :(pniüix) miVa 1

?

.Hmxi naVx nxa?) n’iVaa .nxaoxo'a n’iVaa min
I
- -IV

’ninx ni mnnnn 1937 ma?a .1932 ma?a ]nnnn nVa

.Böske npa?ia

nxi naa?x
l

7 pna? ,minn nao nx xxai nma a?’inn

.nnm xnV n'aa? ’ax

.nirpa nnnx x’ax nna ,n’an mvnixa nay ’Vy

,nnn .nso-n’a .n’y ’ia Va Vy laa ’Vy nnay nnb»’n

’nyim nmayn nin'asV ’no’ii 1941 ma?a .nia’u?’

.niansai nia?p nniay ’nnay nna .n’iia? niaipaV

ni ’nyin pi .n’a?’aa nV’VDa na?nxn nana ny ’nym

,na?nxn na’aoa ’nvna ,1944 ma? yyaxa .ni’xnpix^

’nnayin .’iani Vmuo n’-Vy ’noQm .’nrma ’npny

t nx nVs mnan ’ViaV .imnV uxmnV na vpV

nnxV .na ’ixa? n’moa vn n’ianm .’nVsn naVa ’i’a’

nx ’npnt .mna ubpnb ’nyini ’axy nx ’nano ,iaiya?

yysia? nmn Vn ’ixa? ’nymn .oVpa1

? ’noian ma
nya?a naa vn n’onn .na’aoa i^yaa? n’ironan n^Vy

.’iani nin'n’a’a ’mx n’ayn nV’V inixa my .na?nxi

W’aVn .iaina ’ixi .miani1

? n’Vmn-ma naym nnna 1

?

nnx 1

? .myiaa? na?a? ’^y nay p .o"o ma ’mx

xayn 'aa? nnpaa nmn Da?a? .mvíV ’nn'aa?! ’nxnana?

nmyn .nia’xna nmyna ’nix m”y n’ianin .mnnn
’o’una ,D’a’ a?mn'a n*ana na?sin .a’Vinn'n’aa mnna?

nnmnn nnapaa ’nay”nn .0"D mai arVi Vaix

.’nint nx Van na? .üa?sxma'a n’yiya ny nm ’nn*aa?n

naa nnin .imn'a ’nxnn xVi Via 'b nn aia?

mya nmayn mnbs Va? mvn’^ ’nn'aa?! .nnan nx

mnxn xaxn anpnna?a .(Püspükladány) ,|xnx'a*p’sa?’Q

naa'a nnp'a: .’noDixn nain nayV nVmn ni’oin nVnn

’nnnnia? 1945 ’xaa .pmpmn nixmaa nmvai nnna

.n ,'ain’n’aa ’naaa? an )at .’xpnaxn xasn ma
pmxa ’nnay .nnxa-nxi'a ’nntn ma?n poa

nnyyi p .n’V’Dyan pa ’n”n pa nnx*a /mmnam
’n^y mnan mp nnxV .ponspV na?mn n’onan ma

.nnx

’ia?i idv nnnax — nix :inna?u? nnsa?an na

,nxia?i .nnn-nn ;nnan msnxa yn ma'a npx'a

,pnn ,mn ^xnaa’a ,inp nnxV nxia?3 nnx ;Vxna?’a

.nnan nisnxa

(T’l) nnx p’Vj?

nnxb> .mn ny nn’ naoxo mya ’nm 1944 ma?a

.xannnV pn ’na?s’n nmnn Vy io'ana?n nnamna?

'fxp’a nn’an .(Dobrán) |xnam oaxr^x na?a mnxn

xn .n’nmyn ’aa nx 1944 Vnoxa 'b nnoa (Mikács)

’nVxn p .nxm nam xVai biam ma? x'a'a nxi nna?y

.nnxa-nxaV ’nyin nx nmyna nm’ixa .icnV nonaa
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npma myi ’xsa as'nn’? nxnyKoV rnxann 1943 ’xaa

’Vy mn myw .títyaxmaa ny’inty o’nan numn na

jnn-mx Vyaw x 1

? nxmp mim mata .nxya ’tym ntyty

.mya apya nnn nvnV matyam

irr .mt?tyan ’ma aity mnxyx 1944 bnsxa ntyana

nmx ,(tynyn) rtxV nynxnxa :d’doix amm mxyx ixay

m-n .axnxnax ni'px ,(nVnx) •j”mlp ,'n'
1 .(]”^i?) ^'3

nnx1

? .onnxi unyn tyx’Vx ,’mnxty mn .tyií’aiVavití

ixnxxiVtü) nxyan nm 1

? atyaana 1

? ixVam o”yiaty

.ixxpma‘
,

pityix'7 wni 1944 Vnax paa .(V-xn

omn' Vty nxityxnn nnapn nxi nnm my’m aum 1

?

.ni malyn nxnaV ly’inty mnxxina

pnoxna myV mn'xiyx ’yima naoa yipyp nnxV

9 ny m”n oty .onnxV nimn'nnV o’tyx nnap -pna

’xa »)ioa .ovtxn xaxn ’ma imm® iaty ,1945 ’xaa

.n,
3xa*'jx]

,

7 min myxn

atyai n’xxa
_
'ixx íü’ia vn o’nnxn nnatyon ’xa Va

mao nx x’xinV ,onxn ’xna idi oVta .pntyix
1

? itymx

,mx .n’xxa*'ixxa 1942 nxtya moaxty .oxnxnax nxm
nnVy xm ox .pmtyixV atya ntymx tynVpa mmxnnty

.npian Vy

np>D1X y’T»S3Tl*l
I - : v

ntyinnmn’a Vty wotya umx iaox Vnax n’tyxna

ixaaty ,nx oinna umx lom .n’xxa-'ixxa D’ia
1
?'?

| 1

ónixán maipa nx n’xtynV

ii’D’x p .Dnxiaai o’ipi'? Hr
in^na nxaa .nm’ dóid om’1

?

noxamn’aV oxam ’ax Vty

*733 inx mnxtyx ’xx .Vnxn pl^
ox om’ nos nnx 1

? .m’tymnty
J:

f
im naa oty .wnV oxam xm «i

}
*

’xa mm p .mx mxi mx
tyimxn

*

7nn pa nnx 1

? Dnnx Dm’ .nnn nnatyan

pn ixyox .o’own mana nixinpa .inra o’yinx o’xxna

D’V’aia jxV yT x*7 ty>x .mia pvaV ixtyxp n’yn

ntya niyiaty .nnan mxnaV nanpnn naann .ixnix

niaaai mama .ixxpnnV íxyxn .miay 1

? D’baia ixxty

|xa .(fx^m'pax) onpsan tynxa bx |npn ja ixxxm

.13*7 nsxa na ixnaixi ,D’an oy o"o*n ’tyxx 13*7 i3’n

laVnty n*?x .nx’a’ on’yy .n’xp^on nVnn nWa
iamn .ninbpan ’aVixa .my ix’xn xV aaa nVxaty

D’naian iVain naa nmso mpn “jin .o’a Dipaa txx

nxtya .n^xa^xx: 1

? unnstya may 1935 nxtya

tymna vio’ix ’xx .miayn nxiVa
1

? ’nx o’ix 1941

mipna nn’nty 110/10 miayn nxiVaV 1942 ’xa

110/3 nxi^a
1

? mayin Dtya .n
,
'3X3*'

2X3a mpsan Vty

*jioa .D’xax nasnaa ixnay .(Zala) xVxt tinaaty

ixpoym laty .Örkénytábor nxnaV nxiVan mayin 1943

Dtyi tatyamaV mayin 1944 naaaaoa .n’xax m’xaa

Tyn nanoa nnxxin anya1

? nVainty nnVsa ixaVity

nnn ,todt ’ianxn ’xasn jinxV mayin Dty .jnaity

nny’a may .o’tyian o’amx a ,'?,,n Viy mán nip’s

nVmna .D”tyixx ’nVa D’xxna o’yy nnnaa na’aon

mx nx ’ntyxs nt nxnaa .jnxntsa nxnaV mayin 1945

.mmty'? ny nn’ ix«n ixai nVa
••

myxm ,onxn xayn nianpnn Dy ,1945 Vnsxa

xayn n’-Vy ’xaa 5-3 mnmty Dty .jampoxix nxnaV

’noxain .mxa m’Vn ’Vy nayty nix*7nna .’xpnaxn

moa ’xisn b’is’ü'? ’nm iaty ’xpnax ’xas D
,l
7in‘n'’aV

pn .ixyox jaa nnxb .D’tynn ntyiVty “jtyaa ,a,oxü3’xi

•nx oy nn’ ,n ,xxa‘'xxx'? myxn .títyaxmai maons
.1945 naiopix mtyxna .naixn

nptyia ’ninx ,n^a mx .íxnnstyaa mn ntyiVty pn

ítymx mnxxi naVx .mxVaa nmxty amxn ’xty .’ixi

xV Dna .onminstya ’ia oy nm .pntyixV 1942 nxtya

map xim 1943 nxtya n^xa^uxia nosx ’ax .tyx mty

nxtya Vxnty’a nasx nVa mx .ninm jmVyn'n’aa oty

nptyia minx ,0’xty mnix óva .xnxmnpa jauxi 1987

.nsma onmina íx’xty ,’xxi

(DKnx*DX) njíVlx naatvi
• • •

ntya ,’ax .rntysx tyty ixnnstya nnxa nan’xan m 1

?

Dxnxnax nnox ,mx ; 1 893 t’?’ .nxalx nm .Dxnxnax

; 1923 nxtya mn^ix nxVlx ’xx ; 1900 nmV* (axpx')

mty nxmnn mx
; (omatinDip) axnxnax nxm ,mao

’ao ; 1938 nm'?’ npnVp minx ; 1899 nm 1

?’ (pxViD)

.(’V nyim nx’x im’ 1

? nxty) pxVis apy’ ,xmnn

.(Remetemezö) ”iya*’üan aity’3 1X11 1928 ny

any’*? ixnay n nxtya .nsan nolx ’ax tya’ty xaty

mtyaa ’ax p’inn ia DXty .(Kövargovár) nxuninxaip

’ax nuio jiuVty
1

? nnp’nxix natya nVy ntyxa .11

’ax msx 1928 nxtya .n’xxa-'xxxV ixnay ix .inntyaa

.pxVia mty nx ntyxV xtyx 1937 nxtya .mxa

niV’ys ’xtya 1941 naaüsoa motyan myy mix

m”m utypxma nnutyaV mnxom .n’DO’tyxD’mxx

mnnmty o’iynn ntyiVty nnxV .Toloncház*a nyyaa

.max mp’Di apya nnn m”m n’xxa-'xxxV mn'xtyxi
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omx nyaiv myi naaVxn lax

,maVV nm nVy xV .nimxi

y«oV ma mayV nm vVy piv

nme nm xm .nnsivan noansa

nx no” pin pvaa .o’msn

,irmán xirV Romfruet Vyaa

oa Wai amnn nni’ nmxaiv

23 V’ia .namV mvinn-nm

.niaa ’ntv onV inViai jnnnn

iw Viva nan nanynVnarxw

nsiaV Vya nm .i’Vx nasiv ’a VaV miyV iniaiaai

nm xm .mama nn’n wnaivaV írnaaxa .mnx xaxi

pny ítraV noaain ínnaivaiv iV ymaiva .nmayn nniva

nm mrniv na po’in pn Vx aaanm miavn niaiVaa

nanaV y’an .p’nivixV xm oa ívnia pi .innaiva dv

.1945 naiva naoa oun pixntaxa

T»a 1910 naiva nnVia (pa) pxp nVixa ’ax

latvmrn 1928 naiva ixiv’a on .Vnmvxvrivinxa

”n iy’in nyp |at pn .xaxV nmy xm .n’3xa*'axaa

i 3m na mix naopn ’nwx .oxpV Dmivixan nnaivan

pm nixman Va nx inai? ’axi ’ax .pvaaa nnaoa

nm npnx nsnn mm ’a’ Va.o’ma rnnxiva nV nmn
nnnynn xm .nV maxnn Vman .n’VVa nanynV nnan

lami xV .n’axa*'axaa 1988 naiva masa .ma’ ’ana

.Vxmv’V nnm nVyaiv pV
.pna onat xn’ .mVa mxax n’an onai nx

(V't apaVtr'>ü DiViy m vax Vv> D^n non

niaioVivV n’üDiva nymn ’nivan 1994 onaa i 3*a

aivw ’iat?D”u diViv n ’ax nmxn Vy nmaain

(Nagysikárló) íVnp’lV nsan

.maxa-'axa mV

D’V’m mán ’ax nx .1

nxnaxn nnVaa omaain

29 pivxn DV3 (Dandár)

pnpn nm xm .1940 naausoa

aama maainn xaxn Vív pivxnn

.maxa-'ixa nx íviaaV

28 .naivn ara .2

lanmV íy’an ,1940 naaosoa

maa’iv xaxa ívani maian nnVsna o’V’m myiVív

na na naa nxivn pai mán nnm xaxV .pVn nnV

iVxív D’V«nn .pVn onV maa’iv piaa amin ’ax .pVn

.anya ixia’iv nay ’ax .D’Va onx xmnV dxi xiaV ma
.Dipan nx iaiy pai

mVvnV ’mmvsxa px .mn nx m’xn xV txa .o’aivaaV

nmayn .iaa”pnn anaiv o’mnnan D’xann nx n”an Vy

maan .D’amy lanaxiva myiv -]ivaa avar mna

nmiaarma íVn D’an .D’Vaoa ’nVan D”ia’ym nrmaxn

.D’tin ’xnV inpVai

D’mnna D’xana .pixntaa nanaV laVam pa nnxV

.manna 186 Vy .nanan ptv í’Vyiv ,nnn ívxnV laVym

nnV D’V’syan ja óva xV .nnn ivxn Vx iynn D’an xV

.omVy íanm ónix íonn onmnx o’xam íVsai iViva

.poan xVV nvniax niaa nnVa nnm nnV mVyn

mxi 15 piVaV ’nyan ’ax .mxa ’nnnsm pixnoaa

.niaax nanaV ’nyan laa nnxV D’nnx D’a’ .14 piVaV

’ia vn jxd .15 'oa pnya nyia Vív nsiapV ’nyan nV’a

ma pn — ’aaa íVia pivxnn ara .D’aiiv D’aya nyíl

popnopa nxtrioD ’nnay .nnVn noma nx — niaa

D’nnnn nx rn’p’a mvxa .Vaoa nm ’axa .o''o ’ivax Vív

pya ’mm ]xa .Vyai DnV mamn mamp D’nyV ’nxsa

.Di’ D’iv’an

nmayn .D’aax naxnaa nmavV ’npVin pa nnxV

D’aya naa naxnan nssain ’ViaV .nxa mvp nnm

rnV’oa (iprna pina ’nnay .o”xp’nax D’ain’ix ’T’Vy

íasVxa nmay ov nnxV .]n’Vy mampn nsnm Vnan

D’Vm .D’ivVn .dvdi’ Dívsa insaiv oman nx maaV

íamaa nm xV .la’Van Vy lanay ’ivipai ia”n D’aym

P’dVi ia’Vy D’aiaan lyaniv ma nmayn nx maaV

íVVn D’nann nx min xVív ’a .omniaa nx aaa ix’Vsn
T T

íviax maa px íVVn mvnin nx .j’axnV Vaioa ia’x

.nxnV

oy oya ma D’ivaaa ia”n ornnsn nnx pivxn ’am

íansoaiv nynV lanaia niv’ao Vaa .maxa-'ixaa oman

.nana mm naian mán nx |xa main ’ax .nniDi íVm
mxV ,D”nnVs ’VxV .ivo’almxV maxa oy nnm m”n
íviaaV ,nnmn mmV naiaiv nnm nn’nm irmpn .p’^p

.o’mn nx pivanVi nnsivan ’aa nx

nanaV o’umDDaxnu mVív D’aanamva .naman nya

nnmv) iaai Vinan mx im nainaiv nsnap ny’an niaax

D’am .nxnV mm px nnaivn nx (Dn oa idi nnixa

mnna .’xpmaxn xaxn mm mnmvV ny ’ivipa isVn

íaV iám xV myyV .nnmn layan mxpnanm pa’py

rnnaiva Vaa .iamp’ Va mxiva div .ninaiva nimiva

.min xV Vinan mxi ’ax ,mx .naV ’nnnia

(D”p) n*ns *?j?üw

ivxaip naaa 1910 naiva nVia o”in ma mx
,nanVa*Din’ nxiva 13 V’ia .(Kováskápolnok) piaVisxp



namoni mJKn-'iuo nVmpV nyVj 142

(p’znpunö) pTö ’ax

K13Ö .1

vdV ’Vy nayiy na Va Vy nvinai ainaV ’naiynn nwxa

xViy ’nVia’ xV .nxwn noipna .miy o’iyana nVyaV

natnV moiVi nmnx tranV

inpow onnx D”no mymxaa

nynaa .Vxmy oy — ’ay nx

.mVi nvw d”dVx

nx .nay’na ,nxin vx

,vay nx nnpsw nxwn
pyan pya .nsrvxa inna

Vxmy oy Vi27 mmoomV
.naaman mVi nvt27 D”sVxa

.o’avmo .mama .vmyyV

.mvs 021 nvmn nnawn Vw niymxni d’wviv

mmnona pVn nwa Vy ’n’im nxiwn nx rnnayiy vx

namn Vi27 pnnxn ymxan mm mw ’aVa nV’on ,nxm

.min’ ovn ny o”n |na Van mxnxa omn'

o’ymx nsoa ana Vy niVynV p dx no3x

.mn xnvm ovxn ymxan voV ’V npiy D”üaixnü

lj?031U3N .2

— '2X3 myn (40 naaooo) 1940—1937 ovwa

ix .yima .nxnpn nvanV na”iy nnm(N.B.) nvxa

.(B.M.) nnxa mxa ,ovn íaa

mis oaina ,it nsipna vnaiy nvan mViyaa

laiya" ’i27ixV ampa mmy .íponoix p’ o’mmn

moiVaixV iVainm nvayoix mViyaa vn ]Via ,"Vnan

nvmm ’tvx mni2 nxxm ’v Vy ,nnm pa .mrnmn

.mn3 210a D’nmxV mn'n maxn nx íasniy ,nvii27

miamin moiVaixV pnn nx íVVo D2 nVxn mViyaan

nx nxnVi "’tns" pixa o’mmn onvaiyV Va:nnV

.myi myi mannn .nnann .nVaVan ’ainna omnyx

.nixna mmin nx vVap i3n3x ,nav vxiy naa ny

vn" .nnaxw n’mV2 mmuom mxna Vax ,nnoi na’xa

oya ,"pa íxyi mt27pi mán mnu naya Vxny oyV

xxi vmx oyon D2 ,aio mno nnnx oysi aiu nnv

mymxaa ixn in ’nVni vxiy maxna pVn .i27"mya nm
n3a Vy ovn nV’sna mannV xnpi "D’awna nmi"

.nnnn yin nx maynV

"iDon rroa nvTaiy’üix .3

’nnaVi 10—9 p nyi ’n”n 1939—1938 D’iuia

'2 nmaa TaVn wn .nvnan V127 ’aayn noon maa

D’maVn nniyya iina .mx’s VT2iy vn’n ’mn’m 'n ix

.omin'

ü’V”nn nunViy nm .naauDoa 29 .nnnaV .3

.nmpo am’o piya myy ’axiy íy’mm o’iyian vniy

iVxD'üiüO’aV (a"p 6
_
d) ^iaon nsaV inix inpV on

.(Misztótfalu)

mD’o Dvaiym Dv,nyiy maya nn’an nmn ’mnx .4

.navn nsan |ivaV mmyn pn ’ax nx mpVw nV

vyV naVn D\ya .oiVa iyn’ xV naaa nnannsx'tn p
.oiVa íyn’ xV oiy 021 nvxa-axi

nnp’a ’mnx .mVa nnp xVi o’a'' naa may .5

xVV p .naVV’iy ,iyyn ,mvi .na’aoaiy nmon ’naa

.mxsin

.nnv vaann xV 2ma3riVpa mp’a nnxV 02 .6

npVa ,’ninx .uiyaxma nn'an vyV niVyV vV iyy oa?

’umn nyyV vatn U72m .üiysxmaV nyos ,pn*piy

viyx |vxnV niypai

vaa vpo ’n^Vy yia’iyV nnai ’mnx 03axi .7

.nxiyn nniyaa

namn n’awn naaya ’mnx nVap p’xnn nnxV .8

üsiyan n’aV m anaa moaV nV maxi naiVan namna

iVdü’ 0U71 .(Székesfehérvár) nxnnnD'ippo vya ’xasn

.j’vya

•>mnx nVapn: ’aiynn anaan niP2n nnnaV .9

maaa n’Vx on’nniy pnn'n’aa 2vrnan nviyx m^Vy

nnpan Vy myy nx y>an xm .Dina nmx pan >
1
x1 an

xm .ov ímxa msn ’ax nxiy nV mm nxnon

oipa p’s nai vanaa naa pvsa anaa nV noa

xm .(Buság) 2xiyia naan vV nya ’ax Viy inmap

nnism ’nmx .pnV mayv Dm omiyy D’nsinniy pom
nya nmx im’ oiyiy ,2ma3mVpa ’xaxn pnmn’aV

.’ax napi laiy oipan nx xiyaV

íuiarn omin’ D’unViyo’niyya oy nm ,’ninx .10

yiaiya miaímVpV p Vy íy’mn .ixxa xVi oipan nx

,2ni33mVpa nymn vVap .1941 nxmao V117 piyxnn

2X12713 V127 naann nmna mm npiaa nxmasa 9
_
ai27

.omynn nx 02 ViVani27 .nnVipa vmx U7i2an 01271

ni27iVi27 D2i o’xain ni27iVi27 iyvn dv imxa D3axi .11

omav nvnV nymn o’ampn nnaiyan va pn .D’nxmn

(Német üd3 pna Vaon y’ayn mpn myy pn .oipaa

noa viya Viy pnnaa .’ax Vi27 ínmap Dipa Vy Ferenc)

V127 v’yn ísiynsa V3ianna ,ovix nm pixa ’nnay

pna doxV nmx mpVi nViy Vy íVyn noi2n nx .nsmn

’ax xain nxmaoa i 2*a .o”av pyaa nmx mnvi nsan

.pna mai ’m .íVnp’iy nsaa Vxni27’ napV

ni27iVi27 íx DV127 vn .moDi27a ny’an ww .12

oipaa ix 2ni33nVpa ox nav v’x) uoiyan maa ovvn

D’iyxnV nu7ox-’xi27 nuVnn ’vV íxa pnnxn pma .(nnx

."nnx mn’ V’aiya" ovi2n o’n23in D’V”n ni27iVi27
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,0’yax ’dV D’tntnaon nx mi”na vn rnvnx ,1111^
ponp ’V’Vo Vy jnix mViViai .myvnV pnx nnru

.D’nwn nrnxa ipoy Vixty mxi xax .(ryVa Vmisty)

mona apy ,an jbt natyai xV om’ütyn nnx

p .nono mpa xVV nnxtyi nnnotym ,]t3tys ’tnna

xax Vmnn nma n’Va .mnnx DnV nsV uyinty

D»nva yon nm xax .avrpa ix nmty napa mnoV

Vnxn xnpity nsaV naona yiatya D’nyD tyiVty ny

x’am ,V"t ntya xao Vty írnia aipa .(Szinérváralya)

Tan ini xax .nap oy minta 3 — 2 oya Vaa inx

naann mnna nnnV xVi anya mnwan Dy mmV
tynn now ix n’ntíity ’v Vy osn”ty nnsa .n’tyxnn

naaa nxxany mtya mnna tv xin .mnna vntyty

nnman nx vaynV uniyi iV iram oty Szénatér

.nn’an

,mnna unan 43/44 mty pina D’anyn nnxa

’Va pnpna niv xax mm .naann xiaV ’ixi Vnn minx

iVomn mxns .vVx anpnnV kV i:V jaom nnman
.pnpV mix imnm imx nxy ,tynn ’ntnty ’ity vVy

mty ay pnpna nv xaxty u’xn nxp pi maya

onony ’m Vy nxyn .tynnn mony ’ity ’iiVa .minta

uaVn .nnnaV .nvpnV nntityaV npVi xax .mpaa vnty

.nntityan mnn ’ioV aima marnom ’ixi Vnn minx

nnna nanana íVtyn nx msa xax nx D’xn i:x mm
xV naix inix nyatyi itV may ’ixi Vnn .nntityan

mma xax .ipVnon ,’aty nx mnoa xV paty nx mnoa

.xax p’iya ViyoV ntypm nVmpn ’tyxna nnx1

? nmoi

— nVua xintya maa xax yma d’b’ yiaty maya

Vty ínnooaV nty’ nnotyana “|Vnty nm xax .jpm ’Va

xVty na ,]ptn nx nini ,o”ii pnx .mnnotya mm
.noity ’m Vy nxy” nV’Vn dx ,inix nimV iVav

rpDD nniav .6

ivpyV mnnn xaxn no’ia nnxV D’tymn nooa

V"i o”n mx .moa mmayV omm o”iV .yirna ,iVnn

nninna minaV nVnn nVtyn 1941 mtya naa .om

nny >110 ny nmty nty .nrxnpix'? naym pa mxVi

Vy nsoa mn ntyom 1

? nman y’inty Dya Va .1943

myntn Vyi Dnix o’Vstyai D’xanaty omimn D ,’7,,nn

.mxoia ixVaiiy omma miaun o'V’nn D’yyaaty

TDtyixi nmnnV ítmn 43/44 ^mna nVn cmn mx
mn imx irxmy mnnxn Dyoa .nxaooa o’^in maa
D’a’a mmx nvnV nman xa xm ,44 mtya nos ’ioV

na nxaaoV ma mtn1

? maa typ’a xax .nVxn a’typn

ma 1

? mn mm .mtya mp’ n^’^n dx .onnoa nmity

44 amxa npVi xm ,my xV mron mnox1

? .a’Vm

nna Dnatyixa vnty ommn Va oy nm pmyix 1

?

.D’Vm

mx’jni mai Dtya ’ian xmaa nma vb nnm
nnvaai ommn nn,a’?nn ’m*? mr xmi (Gratiani)

xmty pa Vmnn m .mxmn ’i’iia mty atym ’ix mn 1

!

n’a n^mn n’minty p *?y .natya amaV ’iaa ntyn

.natya amaVa omtia Dmnm o’mnVnnty nnm nson

n’a Vmab n"y ’ax nns nnx 1

? pi nntyma mm xm
.miVna noon

’maVn ’iaa mix 'i’Dtyn'n ’V pnnV nsoii pn
’^niaty omn’ Vy D”aty’tíix omoma nxxa nn’an

imty .mxmn nx nmnV ’iaa ntym nnx ov .nixm

dx pnaV" Vamty na ,D”itixV Vya nmtypi nisiox

|-imnV n’Vsa ’ii’x ’a miytity nnxV ."D’i’a |na px

ppnnV nayya nno’i paio ’aa nipian vn px mxmn)
Vy nV iynm íVnxty nnan ’maVn Va ’i’yV Vno Dy

.nnar

nmnnV n^aV^oitü pss nisp .4

dt>3 n’ixa-'ixíV ii’Vx mai mnnn xaxn .yima

’aiixi Vixty mx .xaxty ’mai .1940 naausoa 7 naty

na ptyxm p:aV Vnin nma maV VVsnnV naVn

nan ’ix .xaxn no’iaa nnnV Dim Va D”tysn mmty

iinanm "mixa nyVa" aimV mx Dy nm mxy’ty

oy Dn’nana nay D’unnn m’ioa tymnnty mnaa
Va nxtyi ipyy íVVintyn payty xasV íooin ma D’Vn

ma Va myi "mmn mv
' ."ninnn xaxn m,w |atn

.nnnx nixao’o

’DiVna lanVnn ia Va xV mn ,nam ’ixty ma
Balalasa gyarmat myna nxmaty n~y ’ax unaa puVtyn

’a dx mnxa aiü mv ónix nman xmi .nninn —
aio mayV Vau mnnn ptiVtyn oyty naVa mpn nnm
aipa nmn nnmty nynn di in .nanVan nx mv

.ínytity nV nann nma ny ,dVix .mnm mann

ntanVtan mvnNöa .5

naoa p’oym nmxV naxVa n’a nm ’axV

nx mioV xax fVxi nanVan pns mxV .D’naiy

np’ya ixavty mnia mina mona apy naxVan n’a

n'm’aV nmayV xax Vapm nxp jat mxV .D’nxaa

naxVa nm nnua VmV vmV Va’p ia ."op’ns"

onarn pípvV nynty (Panura) nay nax na nmxV
,inix ipV’o D’nmnnty ny "op’iiD"a nay xax .D”a’a

anono nx ixxaty D’an omn’ Dy nn’ ,1942 mtya

.nm Vmm Vysaa

naxVan n’aV xax nm ,"op’nD"a ipiV’o nnxV

nmaa .rnpty D’tnunaoa om’üty ns”V Vmnm nVty

jonam janns nm latyty D’tntnaoV )ona Vyaa ,’Vao

no”inn nnotyan Vaty ’imaT .Agyagos amna nm íVty

pnana omninaon nx nano nxi Vixty mx .n nmayV
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nnx p Kin iano Vy nan ay njnnn vyxmy nxn
xVi vvya una ’ix .nVu? ainnna a’mnnn anawn

’nVnnn ’ixi naa mna vivnx .nana nin xmnV Via’

onian nmnx nx nnpV ’ixi .Vixur rnx ,xax .mynV

nn Vy ina |niK uoaym Vaix nan oy mVnnm
íriaiy nxn mxnV ’u?xn ok aaioa ’ix .mViyn nnx

*]x nxn kV ’ixi iiV n’VViya nwx dk amin nmnnn
aim pina mViyn niapya myxV nVnnn .ainna pw
.nmx n’Vma jxV myyn nx ’nVxw ."m:xa nyVa"

."op’iiD" nunnn nn pvaV nn’n inaién

•urán .10

nnx Vty naywV — n’iaVV numn nnV uyan

D’amrT nmw numn nnV anoa .inna mwn
n’uux .maViy mnau?a ,nVnst naina n’3aa .n’Vmi

nx rmnV mpa nwanai maainoa pi nnV’i nnn

Vu? na uv naum Vaa .nay ixnnu? mV’anm nrrmn
.nmiaa Vu; on nnV’ Vu? .mpirn

nm Vm ,nxV — ’nvnx ,xax ,xax .na anyn

yivi niaa Vu? mp tV unpann vVn Vixu? — ”nxi

uVia’ xV .nV’Vn nx inayn n’au?n nan nnn nu?i

mán mnau?a .nrvnV uVia’ xV umx pn xV .nrvnV

’ixi Vixu? ’nx ,xax ,xax .inni xV p ni liánon

au?i nai unxy pna onnan nau?’ .nV’Vn Va nu?’ xV

.o’V’a naVnn

oy u?nn ov o’V’nna nmxi y’pan npian *nx

xVu? mx’xa ,na iy nyv xVu? nixna .nu?m nixna

o’u?nna ,pV onp 01 .Dya ’x na mmu? nnxn

,a-i Vaoa nnVa mnu? V’n ’nVa asa mn ,0’innxn

Vu? p’i naVa mn pm Vai unna mi nxi Vaa

xxi íixi ii’Vx nanpna monn minn mnu? mpn

ii”n .naVy3 n mpn nan oi vu;ay .íniya’x ma
D’tyix naoaa nnai d^’ naoa iaVn .o’xana nVia

ia mn xViy ov nay xV .iD’in V\y nyna lu/atyiy

,iü’jV d’3013 D’nn’ ix’an Dya na ,iyya yn’x nrx

.onsnnn n» Vy íoaniu; nVxa íx ona inaw nVxa

Dncaa ’3aV .oiimi nna nyaiy nay íoaniu? nVx

.lD’lV

mnnonu> ixna nnawa nx iü’jV ixnn nnx ov

*]13 ”i3’yi niVaiyn nay nn dj .nnyn nnxa oiy ’x

maaa nnVa nmmy nmpnV mpV3 onaana pVn .\ya:i

.omcwam oaoa nx ímnon na’x mVíV ona irrn

la^ntynu? o’^ix Vw nxiap ix’an D’a’n nnxa

T>Viy popnopa pin imxa ín^iy omn’ ,maa naiyV

npaa .maa naiyV naya mnaa ^a’iyty .mixa 'ixi

íi’nxV mán myu; .yimn ’px’an 'jiVx |io mn ninan

•>ps,an Vu; myn nya ’a ymi nanVan nnxV .Dmmn

.lü’iV ommn nsiap nx ma tynn .mnana

onajinn o^aiyn j
Viy omininn nx ana Vy mVynV xViy Via’ xV ’ix

’V vn kV mn mm ny: vívna .omninn íiia^i ’nan

pva nVxa anan ’V nvnV íVa’ kV bji amim anan

/nnai ay" i3in ammn nx ’nVapw “pi’nn ’a Vyu?

pioy mn mV naya .myi myi .annma ai’x nvnia

mV’anV noian n’aV na’Vni tymp maVa avn Va

amim anan 3 — 2 ’V vn nxt Vaa .ava arnya

.avaiyV nyxa .yia ipn3 aVia mmaV mia^a miy

.ninjnnn miaiyn Va ay ama nnaiy myp vn ’axV

aipaa a’via’n nao ’naa maVi nmnna nxsia ’ax

nanp nmm nninnn niannn nx mán x’n ,nmia

naV p’mn avatna nnx .yia ipnv pma .n mannV

íinpVity nnxV a’a'' naoa idVu? naxVan maV panni

.a’Vai mnaa naa xmm wiV

1944 p» wnin .8

nyvn m tymna pmx nyaa xV ’inai ax

i’ya a’ianin nyam .ín’yV amau B'V'm Viy nsiap

Vy "pnn aVx" nmnnn n’sxm niVaan niöVnwm

mnty piaa mn nnan .mim ina nViaV ián vyn

nV miyyV a’aVm amnnn an’amu; ay tm avanm
nx pxi .pViai nrxnpix mm íi’nxV nyy nyx nx

’xVd nxiyV nmn nxy> nxp )at maya .xa nmm hpk

.
nma’s nmanna ny’oi mo’x ,i3ma iyn Vy ainx

.myi myi (ava amyiy x’sinV) avana nxxV no’x

’iü’íV *i*na .9

.B’nana nxxV ii’Vy noxu; ixa an |at nay xV

iimx lymVi unna nnix pVoV nunn nn’n nxa mn
•ID’lV

na ,mn nan avn Vy wxna nym ax nair ’ii’x

vn unnnn av ’iaV a’a’ naoaw mi ,nav ;a ’ixiy

Vaix nam ma’aiy ,ama nimny amna naxVan nna

a’nnsn ’iaV myun .xa nnn’ myx nx .avinxa amnx

nxinn ’nVanon .ainna mpyy p nnxi iyyn myaty

ay amim annyi a’V”na nnVa mViy ’my ’n’xm

naoa ni n a’nan nnx mV anaiy amana Vy ann
Vy mVnn a’O’aya ammn íi’ia^i nvmm ninau^a

.íimx mx nna .mViyn

i3nn pmV a’anpna a’V”nn ay mViyn nin

— ninaim nnaiya nn pa ainnn yyaxa anyyn

an’yyn nnx .iiViy nnn pai ,nVia mi? ,ü”nn

nnV n:iai na ona .nann nn pnna a’mnnn

nnaim nnau^a nx anma a’V”nn .ninaim nnaiyn

.mViyn ni Vy anVu? mVnnn nx a’u?V

’ixi ’uwn nx ana ’ix .nnnV ama an nin
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vau?’ .kiz?b pnp VaV rx 100— scra vaViz?m

.vaxy *pna D’omaa viz?n *pna nnK nwaiz?a mnaiz?a

•pna o’xiVa v”n my Vaut ,pva .ívVy ann vaVv?

mmz? ,mpn Víz? pn vaVa mn ,ia íVnV uViav ,iuvn

mnaV Vav vmKi ívVx anpnn monn nnnn tm?a my

vniK ,ntim nxtn mz?V?pn mpnn di nny .nnnnzv is

.«po nvn íaa nuinpa o’xiVa v”n

naann .nvmpV vaViz?imz? txa ov on nV’V nay

D’V’aia |xV o’ynv kV vniKi yimV ptn Va nanz?aa

kV o’annn *pm o’aiüK vn nvinpa o’3iiz?Kn .vniK

.naann nyov pva nt’KV yiapV vnVizn

nnviKn VaK ,niKa mz?p nmn pnpn pna ma’axn

’aa n’n ptn Va .nKnv nn’n K’n ,mz?p nnv my nn’n

.onnan Dm onV’ Víz?

Vy naiasn na’iz?’n ,ivVy nnv viz?n nV’Vn n?n

D’maiz? vn D’iz?ixn .mmniK nK nini pnpn nan
.DVptVi D’nV’V np’ya .vViaV niKa p’xn xnxn .D’tntni

ovptn nnK .mpyx mViy pnpn Víz? viz?n mza mn
— nvnnn niz?Kn .nanz?n pK .D’a D’iz?paai ^Vynn

ma’B mz?va nnK mz?K ,D’n mnvV naa vn ma’ ’Vya

orniz? pn dvVV — nnniKi D’a nxp my na vmz?

ny naya pnnn mn ]ptn dk nav vvk .mnvV iz?iViz?

.paiz?iKV vyimz? dv ,Vaxn ’iz?’iz? dvV

ma’aoa .pnpn *pna o’KiVa vkiz? ’iz?’Viz?n ovn int

vmK .mnVnn nK innal naann nnxy: o’nnxn myiz?

Víz? naann mnna D’Kxni vkiz? o’ktii mnnn o’D’an

D’mmV nz?nn VaK .pnpna nnnV vV D’nrna pK .nz?Kp

.D’a vV K’anV nz?Kpa maa mmaya nayiz?

imán nKt Vaa ’Vik .va nmynn mpn Víz? pv

.nvinpnn vniK imnv oyn myi nmayV ]kdV vniK

D’iz?iKn mz?KD .v’aVa mpnn mini nna iz?’n dVik

inai naan nnaiy dv Vaa oyaaiz? vV vidd pinaa

vVnviz? ’nym |Ka .pVia Kin ny’m niKovna D’mm

’mn’V nana ,ovnv ’mna nyaiz? vV o’axai pm
nK ipV’o ,Dvam D’V”n íy’em nxp jat maya .pVia

naanm nvnpn nK rvo .oipnn nanpa kxdiiz? ’a Va

.mnnn nK nxx’

D’pian D’aiz?v vVia .’iz?’Viz?n nV’VV o’oiai vmK
kV dv ’iz?’nn ’aa pnpn Vaa D’yanz? ,viz?n pna nnK

’mnK nap DiKns .imái vV vn myiz? nvpnn Va .’iz?’nn

naa D’aiz?v vmK na .npyvn D’mnn Vk mis Vnn

D’anmiz?tn ,naann nK inxy’iz? piyxV V’nm ima opiz?a

dk ’a nmayV vniK ornpiV kV ,vniK np’iz? D’mmnn

nnovi nniK npiz?i Vnn nK npam kdk .vniK mnnV

,n:aoa nnym ,nnaK pnpa D’iz?in nnK .nniK yvnnV

...n’Vy nonim nnyn

nmn iV’Ka ptn Va va piana KaKiz? nKin vk

>poaV ,nanV Vmoa v’k ik i’k ynv kV ik imz?a naiV

íK’mn nKDüo iává ’a nyiaiz? nxisi K’nn nya
T

.yin’ ’nVa ny’V naan nvmpa oniK mViz?i D’mm

Vy vn’K inmiz? kbki k3k .vVia nK tnx iz?ikv nna

nav vk ,vV nvnV isn na nav vvk .nVKn mynaiz?n

V"t mVt ppn ’nK Víz? niK’an nK nnV lu’Vnmz? pn

pa iz?mna ’nnmn ’niK’D nK vk) .yanK |a tK mmz?

"yvatz?n" naKVa nK .(vn’yV ovam D’V”n nova nnKV

ik ppn ’nK nK yiaiz?V ’nnVsn kViz? nnKV .’Vy iV’on

’aaa pa mVt ’nK .tnaaona kViz? nKt ’n’iz?yi ’naVn

.("oy”a yv’a jyjyt vt") ’Viz? ntK’an |n na’K ,aav na

•’a’VV niKa ym ppn ’nK Víz? ’aan

w nvyn .11

aiyy ’n”m ntK’an nK mVt ’nKV ’nmiz? nnKV

,”mn mvzn nK xVaV amna ’n”n nnK nxa .niKa

,’nK Víz? ínataV mynn VaV mn ntn mz?yamz? dj na

vk ,viz? mza .tava taiz?anmz? ntVamyan my’nm apy

— tV mmz? nnva nVyin nann nK ntn nV’na ’nVn

.mnnm maVmn víz? paKmz? Vao ,0’mmn Víz? Vao

’nKxaiz? nnva na’xnan navz?nn .’V p’sn pasan

,n’m nvyn ’ayy Vy mnV nmn viasa nK D’piz?nV

n"apna ’niz?pa ,nma nV’ana ,ov tniKa .’n’iz?y

.dvz dv ’na”p nnnaV .nptst nmz nya ’nV’anV my’iz?

pmu?iKV irtn .12

víz? óva .nnp vaa vnnaiz? nnva ymn nann mn
tyvn ,viz?t piz?Kn D’a’a v miz?a Vmz? ,mytaiz?n m Víz?

msvn Dy D’nmtn D’annvt nann nptaa Daiz?n tavV

.mnpV naty tniz?aiz? vym ma .Dmyataa maomaan
.n’annvtn nnpaaa nKmn nKS’ nptan ntyiz?a pm
as”nnV mVy naiz?a tKnp’iz? nnaiz?a Va ,’a naKi na

pn onK VaV nnpV mn nma nKmnn ’aV .tovn nyiz?a

.niöp nV’an ik D’ma mnx

iV’atn ,naa nav vvk ,D’nmtn D’V”n ik D’anm'tn

tayy Vy ntn pai ntna naiz?V tavV pna Vk vniK

DnK" :naKi pl .tova Dya ma mmz? ytapn VKiü’nn

’a ,"ddV iz?’iz? pyn nan Va nK ma moaV D’a«n

nnxV .nz?aia a”nna py ’nan iVxk tKsav moa’ kViz?

DmVaa tpna ,D’iz?m onai naoa Víz? Daiz?a tKnp |aa

’mo’ tnay nVKn D’iz?iKn .nvati npna DnV tany om
nt Va (np’naV tKnp kV min nK VkV nmn) ,iz?am pi

.maaai o’a’K mpysa miVa mn
.iz?mvn naKVa na”noi D”nmzn nnK myiz?a

— ”nvnK ,kdk ,K3K :nnz?Di miau? nma ’nnaiz?a

nKX’ any nvaV .vVn Vikiz? — ”nKi ,nnvm Vnn ,nKV

D’iz?maiz? mxa viz?iz?n .ym’ ’nVa DipaV nannV naann

44 — 42 DViz?a D’mn’ nz?nviz? DipaV .nvKnpiKV vniK

ik .paxnV ívsn ik ,vaKn nKt Vaa ,oiz?a min kVi

.nmayV vniK D’npiV ’a ,iaV maK D’annvtmz?
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umannu? no Va nx DíVpV o’Vnoa nm kVw p na

onaajn o’V”nn na ix’xn mpvs na pn .a’aoa

.d,,t am nuw praV oapnnV

rrspVon .14

Vy írxi o’um onaj pa rmon .nVnn nnpVon

Vna ,nxV : ’nrnx ,xax .onV’n nx oa’y nnpV o’unn

’nx ,xax iV’xi anx praV laVn J’Vt |upn ’nxi mrm
nx ’naaio na’Vn na pn .anx praV raVn nxi Vixu?

p imya amV ’n’sm na*?n ’nrnxi xnxiy praV ’wxa

m nx maan ,pnja ’V íypm o’V’an — ’nVia’ xV

nx noVp ’nwx Vna pa írna’iy ma Vy onV maom
dídh nmn it .t nynn pna ’V nannm ’Vw o’Dnojn

.j’Vi ’nxi mrm nx 1

? ’nrnx pax nx ’mxaiy nnanxn

.ixipa’aa or ímxa nnx ovo aiy nrxa Vna nx

D’nain Va oy oapnnV raiyan nxi Vixiy ’nx ,xax

urnán noa 200
_
a nnxVi pj’Vy írxiy na ’omy moa

-|Vn xax .b’uanj O’rxp noV Dnaiy umx mm
uram nVaina nnaaia aaxi onnpn noV ayyi ,pu?xa

,"auo”a ayayn p’x pa px" :imx iVxuriy ’Vaa —
nax xim ranx ayx Vixiy ’nx .nnxpa jmx nx aaiVa

maaxi nx ' ’naapnn ranx ,jaix |a dj nx majjina

im .nnaaja any aaxi xax anynn jxa .mx nx oj

oy Tna p’o myy naajn pxpn .aiayV yar xim na

nnx" ,aaiV nxn iV’xa .oapnnV Via’ nxiy aaiVa ,-pn

Vy anany na *?a ’oV .aanoa ."'"na axwn xV xV’aa

U”n D”iVn vn ra’au? pxpn ’a .paunxa mxpVon

.nVJia Y'T namn amxn mn aonV íx oaiyV

ninVpön .15

u’tiüxj nmx .npim nmn xV mnVpaV pnn

munn nx pn irma rxiynVi mnbpan no 1

? üiyann*?

ia Vni o^ix
1

? 130333 isibirn oraa o’any .ü’^yim

i3wxn nnyu? nx 13*7 inVn o’tox ’njaa O’Y’OX íaiy

nw 13*7 n’xtyn iyxm Vy .pin Vaa mnyiyn 03 jai

u>->T”a nmx nan on .pny 1

? nyi nxana nnyu; ’oo

nrx .nrxipix ix pVisa omm onw i3an Y’aur p
moia n’bx nana? ián pi nx ,i3V nax on na nan

.nmx iV’Dwm

xV nin’jpan pna mn yopn .mnVpa’? may |xaa

,nan p nxiy na .nnaTa y?a pna3 xim V?a ’V mai

nsbin) onaV 01 |ai o’oooioa on’ox nia nVapiy ni

nsVinn .onxm ’xnV inViyity onin’ bv nxma (|innm

naio "ja ma ny ,mxa naiui mynn nmn ’nVa’piy

nx rniyaVa; nnxV .nunxna nnv nmxa nnix ’maau?

nrx nx .mini nx ’ma’xa? munm D’ODn oy maian

.opapa |y’b> nx ,nx

nmx '’,

7'’3ia nmayV ox yir nb nx ,naxi n’Vx nia

Van i'qtw moa xV nmayV ox oj Vax ,ixV ox

nx .oaaxy Vy maiyVi naV nnonV lanusn .im nvnV

nmay mnaV yni ox mm xVu? px ,n"apn Vy iaio

nVx Dy mán laVn — ima Viom xVw oaa nnx Va

.oa’Vy maun ovnVx .nmay1

? laV’ui

nVia .nmxa nnx VaV pu?n nVia nx pam xax

pipa o’iyixn Va — nraa nmx pn xVi ’aaa nsno

,iaai íaa ,iaa jam Va oyya ,iaa

ovn bv mpiaa o’xxai nnix nini nay nV’V my
nm nn .o’yon jam Vai papa o’xiVa nxiy ’yaan

omaiy nxiy naaan nnnn mau; ’dV .yiaura 'imán or

.aay ov my .pVis naax Vy o’xsai nmxu; nV mna

pVio Vty pVn nrxa rnyar xV nnixi nasiy naaan

.D’xyai nnix

xV .ninna nV’Vn Va nx o’iyiy nnixi aar nV’Vn

VVaa nayy naaamy íx moion ninnn 11 dx nV yia’

pn .py oiyyV myox ’x .nV’oan bs niaaan ms'ax

a’iypnV noia nx .py xV nnx p onpim mpn’nna

oxn nyaV ma mmxn ’xnsiVi naaaV a’aoa miyyaV

.a’yV pna íx a’y ’ainna naaa mnna o’xxai nmx
.o,,nVyyai oxV aaiy nV’Vn

miöVx xn — pmnyiN .13

pm na^noai naVm nV’Vn Vu; mianx nmaurx

D’aVyi maaian .u>an or Vty ina’*? nxia nx o’aryxn

'vvo dv nm ni .oiy ’xa ypia apian mxi oxV oxV

.1944 nra 2 — n"um proa xw»

aapnai aainai íVinn niniaa Viy u?ya yany nx

xV nou/a oax na Vw mpyxi mmpo yow dj nx ,n’Vx

o’^’m omaiy n’Viai papn nVa nx onna mn .naaia

o,
V'’

,nn .o’osoisa oma oy o’unx on o’naai onnpi

aaiVa ."mun .aoiia" o’nnx nwnna mpyya mpyiy

mpV o’iyixn .papna ana naaV nV onaoai ,naaV

omma na’oi nnaaia ipyy onaajn Vax niV’an oa’a

’nyQp nx .nViai nama nasn .aaa ony nnpV xV

.naaV '’nxVi xaxV xaxV miyV ou? ’naayii papna

pyiyi n’Vx niis D’oDoioan mmaa oax ’a’V nxia nx

oyn xa .paipyi aynx an’x üiyi oxn pm" iya”a

naV onin’" :aaiVa ,"|y3yjaxn onx yVVx p’x jxa

mynn nx nxia nx ."oaVia nx nam on |xaV onxa

ayyi aa axa Vty npyy íVipa yanyi »inni o”a’n

aVm nx ’aoan ,myx ,xaxV pyy anx mm a’ox .piay

nx ox .xnaoV aaiVa yaxaV (rVi ppn mxV mian)

Vy nnVyi i’Vi nx naiy xV xax .o,,na axu?nV mna
.n"y nm nxV ’nrnx ’my oyi inx apian

.mVVpa nnVa rmy onaajn o’V”nh mpyy
ay nVia nx lyiym .nrxan rn o’arxai mVouma
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.onV paxa xV nx ,any nnai xia :nan —
nx nxxa xVi ivón ’nn ?mnaV jxV :nx —

,0”na nxun Via nV mm dx .pnn

.jxaV ina pnpa xax nan nx ’nnat nx

nan ,nmx oj oannai onyi 50 idd |man npsa

nyw pn nmx ívayn .49 'oa ’n«n nxi 48 'oa mn
D’mox 500*3 vn ou> n*?na nannV ,paon ninaV ’ans

nxiapV namxu? nxa nnaiy .nnjvn nan omn’

ntyxa nVsiaai nVisa nmn nnnau? Vax ,nnj3in nan
.nxiapa D’xxas Vixu? ’nxi ’ax pl iVu? xaxu? ívVn

.naa voaa ima xVi ’a piana xaxu; nxin nx

t p nnnaxi ián? ’naaon .D’piVx yaxx :*iax poaV

.nana nmwnn

íKipvaa roiumn nrrnx .18

.Vixiy ’nxm ’axa ov ’xn ovaa Vw nnD nnx

na Va ’axV nsoV ’npson xV nx .nm any nmx mn
mm ,omVy nay na naa yiawVi nnnsity ixa nnpiy

.oniü nuvan ix yanxa nnnonV o’pyix "oisxp"n

nnnonV ’V naix xax .pnai mavn onV ma nx VapV

D’pyixi aa D’X’xa "Oiaxp"n ,’nx nsVi vmnxa mua
van ’nVa’p .nna ,nna naiVa — Viw .Viw pm Va

,mxa naai pxa nwp n’n onVn .pna nnVxi DnV naa

nVx vn .pnan di nan inix ,V’ax ’nVa n’n xim

’3x .mana pVo nxma .poina pVo anai omiVn D’a

nsV ,i3”n ,n’3xa*'3X3 nx naiyjy txa .mxa ayn ’n”n

nsoa nVv D’a ’mniy xVi ’nVax xV ,D’a’ nyanx

,ntn Vaixn nx yiVaV ’nnVxn xV nxt *jx Vy ,manV

aw nmsa nxp nosnty txa *pya nyty maya

nx anyVi mnnya nnnonV n’Vy ónixa Dysm mpyx
ny’D3 nxnpV ,nnx mnaV mayVi nnmoa nmsa ntvyn

’Vix ,nt n’n n3na nrx ,dvd ,nav ’33’x .nmay mnaV

mpyx aiun p3y (jma) piVa nsV nyjn pn ."C” n3na

iaxy nx J’xmy vox nnsV y’sm jxa .nnwa nnnonV

na 13*7 y’mai jn’an Vn3a naib>a /'nuDuVx pi^a-'-a

.nma nai nnyy 1

? mox
’3Da ®xnn by yaian oy mayV mox ?nax pl

.pV?an
l

7n3a ix ,iaxp .V’n

.*]mx o’Vxny xV dx nan 1

? mox —
.pi*?an *7n3a ix isxpb nissV mox —

.nvyy
1

? nma na naya imxa vyaiy xV

amüiün ’ö’ .19

’nanyn
1

? oiy vn .pi^aV osa’n
1

? 13’Vy ónixa

na’aiy
1

? myi3iy maip unVu? ’Vya D’wann 50— 40*a

p’soa mn xVi nnxa .mnna naip Vaa uvx nnu>y bw

aninV ,V?a inna ’naaun ,iyanna w’x nvyy’? oipa

.’

b

ón onV rmn® p .D’voxn nxw ’^anV lyannn

ptyxn moa .16

iVain myx d’tdx íy’Din ninVpan bw nu/n nxna

Vaa w'k 10 ,mnnya nnnonV i3’Vy ívxi tynaaV vmx
n’aix\y D’xnnx .naiVa ,"isxp" D’vox vn nVx .nnvy

.’m3inai *|u;ana nann my Dmx

nxxV D’nyin VaV mm ,nmwa vnnnoniy nnxV

nnx nxa xax tV ’nnay nx .nxa mayVi mnwna
Va xV .nxxV xV ’V ja’o xax .nw nxa Vixu? ’nx tVi

Va Vy pyxi mnwn pa nay nnx isxp .ixx’ onysn

n’ai ,’nxx’ .nx oamai n’a nxxV íxx’ xVw onysn

pnan nnx ísxp .xax tV mnwV ’nnmi aia’o ’n’iyy

Vpa oy D”Dnan Vy niaa ynw ’V nmni ’nnx xa ,’a

ni3Dia vn D’n’yn Va ,’maa xV ,’npyx xV .m’a mnu?

.nnwna ’nxxn xax Vx ’nVanon nx .’Vx

,nmu;a x?’x 5 Vty ninwa i3nnnon onysn Va

’na) mnxa isxpi onoVa iaxp nvVa Dipan nx naiyi

Vina p’aV i3D3aim rnans nyu; pn nnay .(nna3 xVu;

.D’nV’ pn vn iát?

nnns .17

’mnxai pnpna i3iymiu; ixa dv ’xna nVyaV nay

’nix iVoVoty ,niyn nnx nnx .D’ymx naoa naa vn

."nmaonn" ia nnx ,’nvnxai xaxa mvon nV’nn .pm

,’nxm ’axa mn’sn ^loaVi isxpna niaan p nnxi

pxn xxv px"iy onV’ |n’a pna xiVai yipn nx nnyi

.aixy dj ’n”m mnna ’ntyjnn ."xa

nnxa*'JX3 vyna ny3 ’niyja D’nV’n piVaV pna
naiV ’Vaa .vaxa nnam xw dji .isViy naana ynnw
i3nu?V .npannm nu?a nnx i33ianm nauv’nn nV’a

i3aainon ."i3n3x D’nx" nnaixn rnans mymn |a nn’n

.i3xxa xV .nvy na my xixaV nnoaa piVaa

D’vox issiüxn Dnjioan nisiVnn mV piVaV pna
onnV’ D’xxa3 ’Vix nynV wp’au? nnj3in nan omn’
ma^a ixnp Dnsai onnV’ niaiy nx ípyx on .piVaa

.Vnj nnx pxVa n’n mx’pa — onV’n

nxn ,ntyn nx nnx nVxu; ,?D’U7iy na onzny na

nn’u? na pn .vaxi ’ax Vx mmVi jxaa mnaV Vai3

nxxV D’iypaan ony3 nxiap n3jnxna» D’yaw isnsx

13XX’ .nxiapV i3onuxn .piVaV pina o’xxaw D’nm’iyV

D’pVnoa .pina nmx nini piVan npsa nvVa piVana

íx’an íiaa Dipan nx u?snVi naVV D’V’nnai nxiapna

xixaV nnVxn xVi mpn tyana íiaainon .|xaV nmx
nmya .]n’aV nmx ivayn lann ’ansn nyiyn nx

nmx D’osin ,naVV jxV nwyV na D’xy”nai onaiy

.D’mviyna onnnn onyin nxiapV nmx onnnai

xin ’a ymai ]man npsa nV nana pvan mV
naiu nmayV na’aoa nnnan nnxV onyi nxiap pnx

.aiü Vaix onnn dwi
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nx ’mxiut nmnxn oyon nnm n .min ]Via nx

uV yiu nuxa_
'JxjV nman uautut mxV .Vm umnx

D’D’ nooaV iy iaya npnnm pVa jnaV nyun Vm ’a

oy im xmaV nnauu nx mnnn nwy Vm .mnutV

ouann ’T Vy iVynnu? Vxiuv nua nmox mVx my
.•pia mai ’m .pVa pia mnaa

tttaum ’anm .omuta piannVi nautV “puma ux

D”aiyn pa Vut nxn oy D’aaiyna o’otya pny o’xmn

.nna ainxi nna onx yax on ypia Diaion D’yaxm

nv o’autV nViyi manxna xxvn nnoai rnox |tyy

.ntvxV nV nypiutn nm utaum uo nx mnoai mm

ixapnaa uut n’?'»V .21

oyon .íaxy Vy un nV’Vn yxaxa piVana umun
nnutxin oyoaty myua nV’Va o”nyo umx iunu

íautoi nVoumm nann naiya .o’ni p’ooa ívm xV

vnut .virun piVan Vma pVn )na inpVi mV’Va ip’ya

,pi Va ’Vim

íVy d’oou mV’V looaai ’uvVum nV’Va o’umun

piVan Vhjd .Diwfnn mV’Vn uty Vy onVty nvVonaa

nVi Vty nms 'líra mxoa Vy Dnayi vn mnyi
vau iuy Dy ívutxíV Vya íami nx’ym

,mV’Vn laa D’imon *p Va vn xV íxipiaa D’am

mmut |ai Van .Vp p Va ívVy nay xV dh oj ’a ox

"Dmtnü" ov Vaa vntu ián ux .om’ 7
_
a .íxipmaa

iV íxiptit moaV dv Vaa umx íx’xin on .mVoutm

Vy myut o”Vjm Vy rnayV umx innám "Vax Vx"
V ••

íx nvo’ niV uV íunn xV ,atyja ix utatya myty ’ai

ipa") yaia D’tyV yaia mmnV’a umx íVjin .nVxaty

xxa xVut íx int pmoo mn xVty ’a .(">px ipa ax

mVVynnn .uVia vaa iá VVyna mn poxpn ’vya )n

mnx maonV ityox ’x oiaxpn íx piVan Vma Vty

,inv nyoxu? naa xaiVi V’atynV imyn íx pnn nyxa

.Dinxo DtyV Dinxo ,taiVa

|n .nVxn nviVVynnn ’iaa D’von ívn uVia xV

dx dj .inv ’a Vyi nma ’a Vy ,vVia Vy íyaum

nay oVia xV ,ntn Dumja D’a’ iaoa Van "joa ívm

nnmty V’mn mjV p D’tyjxn inx D’am mxa .|na

iá ii’ nvjty iin .vmV fp o’tyV ma Vy nVatyina

.xni mn ntnan .m’atyn ’Vuaa vnty SS ’V”n

ntynxnV íxjpTaa .22

anpa mnty ívva nyiaty may D’am inxa

nn’n dx ’V nai xV Dva .nnay mnaV i:mx nny’

íx .uiayty tyam ”i:ya VxjhV uVty aV nVxtya nxi

,maiy .nxm ny’rn nx uV idüd’ü piVaa D’xinxnty

nViaa DnV ma aiy nnnxa uVa’p D’a’ naoa maya

umxty njan oipaa nxa naoun mán ’a íaV iaxv

D’iiaty ,D’D”y ív’n uVia .íxjpi’aa ptyxi nV’V

Vy uVaj ovn paa ívVy nayty D’ynxn Vaa D’sim

uyi’ xV nytyn nx) msn nnx intya .vaun o’tiamn

mpyya myna ’ix (D’vyty uV vn xV ’a oya p
umx D’tyua .nsmn nsmn :iaiVa — "oixi oixi"

omnoa .piVan ’iaVty nama umx D’i’ayai piVana

’jx .D’aya tyiVty ,o”aya ,oya umx onaio .nnwa
ityax ’x ’in .n^s^t nii’aon Vaa oya na paa xV

tyiVty ’Vix D”nyty ’Vix jai nain iay .|xaa miaV

uV D’tyia ipia nxipV ^id >110 .onaiy |”iy umxi

.nvty ix nnuaV nV’Vn xV .nsnnV

*?m minit .20

omnoa umx ipia noa nnx .ixjpmaa uty dv

o’bb naana nn’nty ,ipia nmix nVapV nnnya

“jinV ’V íaatyti; ,nnty nap nvnV mn naxty omiVi

DnVn ma nx x’sia ux .nxa ’V p’sn aym .nnVsn

’ayy nx nnaai maa nuop nia’nn ’V ons ,’nVa’pty

.’nVa’pty nopn oy ma’nn nia’nn yiVaV

mn ima .ntyya osxa pina uatm D”insn udV

V”n miV aipnnV mn nox p piVaV 3’aoa aainonV

vnty nmatyn ’VuaV íx .D’Vaunna vnty D’uis’nn

.SS ’V”na D’ty”ixa

maus iuV aipnai Vixty mx Dy aainoa ux

D’tzu noa 50’D Vty pmaa ,iun Vty uum ixna nxm
dj .ua muiana |tyxi Vy mnDaai pu Vy D’piVn oy

nxn ux nujiann na iin ,|na uvann uVty mnana
ux .u’aV naityn nx inyaV mma oua’o nttny myj

’mnxV nxa nann myi nxn uxi mVx ’aaa nx Tana

nxa nan ...it ...v Vixty mxV naix ux 1x1 ,Vm

:iaix nuvann mxV mx ?Vm naxa u ’Vix ,VmV

D’nmxai un’ omna uuty .Vni nty atym ux px
.mma nnmxai uVty o’mmxn nx nuVp xm mn .nV

ua’oa nmx Vxity ux .Vm nty omiua u”n vtyay

.D”T

p’o — nxV no’x ,maj p’o — xax ns’x —
oub’o uty — j’Vi ppn umxi mvn nD’xi .pa:

.mv D’aiaj

xV ,nyiv xV .ouama p dj uV na’tya Vm —
uV nxiai tyxma nnsaan nx mma Vm ! ! nyiv

.DnV namn uV nxia xm p mxi ,nVua ntyxny

m”n: .Vma piannV matyóm naixn Vy matymn

oyi .nnyty ’Va Vm nm rninx nx mxíV nxa aiyy

uiai :n’tynn nV’on ’a’Va miax txi nvtya piVn nvx

na Vty na nVotzma mxíV Via’ nnx i’x ,oViy Vty

ixtyai Vma nann piannV rnpoon xV ?nnno Vxity’

Vty utyn isa ’a ,Vni íaa pina mtyiaV vnty ,0’tiun

nznui D’oooioa D’naa nnyiaV d’íu mt íy’oin mn
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muna ux px miann u>y nuV nnaiy nm :nnmoa

nuV nnaiy nm .pnpna nnb mvnxVi xaxV ’T nx

iV’xa unix paru xax narxa pnpn ima miann uur

uV nnnixa Vnn nx nxm ux run ,uV uaxn nx xauar

:Vnn ux ;Vnn ux —
nnx (un”a ’aar mi) ’unn rnix Vxiar xax —

.aio aruna

nxm ux" ,noa ni (xax) ’üxü nny ux —
,'on^

,uV nanan nmayn no Vy aiernV paraa ux

jxa ?naan ma pmnV ’Vixi ?narmn nma imxVpna

iaVn"
,
paanxV pia pnpa xax Var vnana ián ux

Via’ xV ux ,xV ."nmayV D’aVmar nVx ay Tan
.mnnV

nnx omana o’auxn .amám ymar ux aurai naa

nnx ?nuam ynv ’a .Vxiar V”nn mm .apura uarn oy

.ómra nmur nVmnn jxai ,ynv ux ,iV nny omoxn

uarn oy nnx nmarV ip’oan o’anxn .pnpa upur mm
nx Vxar V”nn .omana on na Vy yiaarV pix mm
Vxar oi V”nn pyixpa nai xa xm px irxa Toxn

u’a *73 myi paanxa mm jai naa ,umx px irxa

’Di nnmna o’xa uVia ’a iV my uVar anxn .mVxur

nm .U’Vy iV’tvar nmay Va yxan nmay ’anx uVia

pna pnpa xax mán nx myaurur iV’xa .yiaarV puya

.paanxV

nunNii .23

mV nna iTxarn ,pon ny nmoi xV pnpn nVn

pnn Va pixV .Duanm o’V’mn Var Dna’an oipa

ux nmi .nm nnan pn naann nym nnx rnapy

ua o’Vmi ama oi p nnxi ouop ama pmna nxn

nVxn omam o’mVxya nV nyou naann .maip 4 — 3

m’V manar mán .u’Vx tixV tixV omnpnai D’aVm

ioúi nVni vy Var nanaa o’xxai umxar p oi ixn

nni’ uanpnnar Vaa .mmV 11 nVia’ n’y irx nnaV

.ommai D’uriDi ama y’amV íVnn vyn pna nmn
oan nai maaV D’omn vnur ama .nsnaV D’omn D’na

.araa mann ”x comn ama Var minap mxiap uram

Vsa myyV nnayi nnyma nx mxa no’xn naann

.uVar iaa omiaa o’ar:x nxm ux niamnn ]’a .yan

unrar nnxV .inna omm omox nVxar nm mian

o’xsaj umx ’a onn om’oxn uV "mur’a" numpna

nmaV unix ix’am nvar’ana imnnon .namxn iuua

.U’may iranar oumaa umx ua’ur oar

vn ”B" mna xnpaar nm nmaa ,urnái aamV

nmnna vn omanaar omm o’tdx 2500— 2000
_
a

nmaa .44 uv— ’xa o’arnna paanxa jxaV iyum

om’oxn may uaiar aun’a 10 .urnái au’aV ,vn ni

|axar mna nix nm ni px .ovn nnnaV VapV a’amy

.nm oununa nxsV omaiy umx
ívsi umx m’yn .nnarn mVy uaV .npiaa nnnaV

."Vax Vs" nnoaV nsmn nxsVi u’san nx nnpV u’Vy

’a uV lymm nraon nnxV ,npia nn’ao nV’nn ,piaa

p’xV ’Vaa .nmayn nunaa nnxV nVamV omaiy ux

.xsai ni na’xi .nama mna nvxa

.nrnar nap Vao nVVaar npian nnmx nVap mnx

Va mapa xax .nvar’an Var mmara nnnonV uuiosj

nnman naiar nxma .m’V nmi Vixar mxi uxar |ain

.uaa naau xV ixapnma parxnn óva

mayn marVa oipaa iyun omm oy aunni o’V’m

o’V’mn .umx maoV nmpa jm onumar pxpn .U’Via

ny’aarn xV nn’aon .maoV o’Vmna oiaxpn oy nm
nnxVi ,oya my maoV nnm xmi pxpn Var uisn nx

naana nayu umx ’a uV ymm xm nuarn nmaon

.nax xV .xxna ni na’x ,nmn nrx ,aiar .nmay mnaV
nrnar nm mVarna ar’x 500

_
a ívmar pnya ux

.mninn ’xsv omn’a íVia aama

)xV ,’asyV ’nnax ,ynv ’a ,’a’Va nVy naa aram

.onVar nV’a >ixV paxa xV ux ?unix o’V’aia on

Vaa ’Vix ,’a mnx nvn’aaix Var niy narmn uar nxa

paanxa mai uxi nmay mnaV umx o’maya nxi

amnV nvarnn .piVaa nxnun ma’asna .ixipmaai

xnun pnvana mai ux .nimnoa o”Vm mV aunnn

Vaa o’annuna Vxix ux .piVaa nrnar npia Va Var

D”Vnn Vy nmnym ov Vaa onnoann .piVana ,nV’V

.araara myar ’ai Vy niyar

pm m”nar .anx’mi pxann Vy nai ,nvnV psnn

’rnrn xV uxar ynv ux .ixípvaa ’nmar ’a’ Vaa ona

.nm asaa ’mmn
la’pn o’V’mn nmap ’a nm xV naarnnV |ai nann

.nmana nx’xm pvaa umx myynV nVmnni umx
o’voxnar px ’n’xm ,o”nua nuna uar pn unay

puya ,’ayyV ’naam .nmiai mVim o’U’ya ua lü’an

nvnV o’sm vn oxn ?ua o’xipa on oxn nynV

nump may oar nVim nannV uym nna arm ’unipna

nmpa yaiar ux .paanxV umx ixmnar nVxa — xara

.unyy .D’vspn nnx ’m Vy puar ,myy nmVa ."oVxn"

.numpV niVyV nmpa .nn’ao aian mmara unnnon

narxa nasnn Vy uaar’mn umx .o’Viy po po
nnm ma’asn .D’V’mV ma nxan mnVnn Via noam

pna ma’asn ina nxnu p Va nnm xV xm .nVam

|m mayai uVar pnpn Vy nVy uam V”n .paanxV

.yioiV naann nVmnn nsp

pna o’onaa uVia ,nanV o’i’ya xV .pnpa opar

narp “jx aiarnV m’oui ’U’y nx mayy ux .u’asy

xV nmxa miaa íVy omn o’mnnn .lannnV ’V nm
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.15 p —
?-|V O’xmp *px —

íxípvaa my ’V nax xax — iV a’iva nx pnn —
(onamn mxa aio VvVxa m) pnn ’aivív imx»

ina 1

? nnx —
.jxa p dj mxi ’ax ,iV ’naivn ,xV —

.’V a’ivn ,nnx Via na —

p dj — niVxív |mx imx rnVxív pina nx

laivív •>*? naxiv ián nx .ivn”3 nVaina rima nnama

xm .pva naiVa .mVanj — ’pmVoa xa xmivi po’x

.(dvV onV ma it nnm) ’V pji onV van mna x’vm

:iV mnax ix annV yx rnym xVi naiaaa ’mm
.niV ppnm my nnx ,”pnx xV ,xV —

,nnoa ni ,ma mtva naxi ima pm mvy po’x —
nx .imx ’n’xn xV nnv .“iVrn aio dv ’V nnx po’x

pv ’xxv Vxmv’ na umx pa p’xV na’yj nainV xxia

.onnx d’toxV nuyV onaia Tan vn

iumn 'na |?tpd .26

nnm npiaa s.oo nyiva .nivnxn ninna mv dv

nyivn ’van niviViva .nmayV uxx’ 5.45 nyivai .napivn

nnoaa mayV .pnnnnV .ivaVnnV p’aonV D’anx ívm

Vao nVapV mna mayV .nmao pixV "Vaij Vx" —
.dv Vaa nnon nm nn ,nn ix nap

oipaV umx ixnn "oiaxp"-n nmavn ’Vma

nxiapn .nmav ’Va uV ipVm oivi mamn ”xV nmavn

Vy omna vmv nimpn nx pnaV nm nmpan ’Vív

onaVn nx nipiV .maVív onaV ona x’xmVi nanxn

nmavn .onaV 250— 200 Vív manva pnoVi omna

namj nnm nxiap VaV .mxa mvp íVmx mvp nnm

nama nnm nanun yixn ’xi pyxaV nm mvpiv mav
umx íV’xi lanx "oiaxp"niv na pvna nn .D’ivnya

.uxhv

nVama ipoyiv d’jVid omVjy íaainon ionn noiva

nnmiv mvnxn Vív naann nmnV ionn noiva onaVn

nnxi íonn noivV npia Va iojdj Dn .nxn noiva

pnxn noivV nnm min nmavn

naxi nnnnja ajaj ,pVjv ’Vx ivju ovn ’nnxa

ima nnmiv nnnx nxVm nman mxVm nx 1V maaxiv

in’aiv nxVmn nx ’n’xn mvxa .nmx ’V nxnn dji

’n’xn ma ,mxa pn naa ’a dx .nxnuai mpj nnmiv

nnm >a ixipmaa mVa’piv ’Vív nvVinn dv na’VnnV

xV nxív .pVjvV ’nnnx pnnna Vax .naVaiVa mxa

van nn’aa ’V vsm nnn xV pVJvn ."npov"a pmvn

>di pmina ’V ixv’ o’U’vn .mvnn x’amv onV naa

uxív ’V nm nami ,DnVn nx ’n’xn mvxa nm xVann

n’aa onVV nmív nm inix nn ,inm nx nma dj

olíva .pVjvV ’nnax ,xV .naivV nvaa nnm xaxiv

.nm’iv nonaa uva’ivív D’ams naoa mvi nmjjina

inix pa dj vn ia "A" mna xnpjiv mna mv nm
dji nans mVm ,pva oxxiaiv omm’ d’tox naoa

paivixa p dj mvnxnV ixam nVxn omnm .pVia

.minm nnan mnx ,1943 miva Vnn

.nnmiv ’Vnja dv main ’niv <ipia nm ionn noiv

lü’jn noivV a’aoa nnm xmi nmsm nnm nnx naw
ovn nvaa .nnnan mvV a’aoa nnm nnivm íVia

nx SS ’V”n nv”x lü’jn noiva mav D’moxn mvxa

nx D’V’mn uv”x niV’Va iV’xi iü’jV a’aoa o’Vnjan

.nnnaV a’aoa vmv D’Vman

iüuü ]iiVNnn DV .24

,lü’jn ma pmm nmava ipovin D’n’oxn n’ana

mvx .nnanjV DnaVn mVivaai o’oa onaVn upna

.nman nua nivvana nxsina DnaVa noina nVao

.nnjnxnna npov "B" nmav mnaV mnvjn nnnaV

x’vm noooVx piVa xnpiiv ’noaain vVxív p’an Vma
umx naoi umiaiv nx xmpn pman uaV nnoaV umx
.niV uVjnnn naa ,xV’a ...nnnx mvax u .piaa

namn Vv o’ooma unn maoa uV pVm p’an Vma
ívn Vv Dnix manV uV nmm ams mn pai na

uaam maiv dv Dnx na nimV uVnn nnva .umja

mana ix D’ivaa iaa ,d”jiv Vv D’aVna Dmaoa nvnV

.pu Vv naoan nx DnV ouraoniv

D”nn mno .nmavn mno Vv uV vmm p’an Vma
nixmnV niam im nixmnn .nmavn mvív mnx njnaa

sím niaou mxmn .ixjpnma naa uvaivív

loun noiva nmavn mvív nnxV xvanV mox —
nxvV mox nV’Vai .nunan nx na’pniv .nainV pna

.onmana

.Dipaa ia m” nVx mxmn na’iv ’a Va —
.Dumana nV’Va nxvV dj pioa nm ,niV nava

.Dnanjn pai onVian onronan pa mm’ vn nV’V Va

mvív "oiaxp'm nmavn ’Vma nx uV J’vn |man Vma
nuiVa napnV ma uvjj mvx .nvana on’Vv naiv

.nmav

pvö nm’ TDK .25

’V maainon nx .D”ivain u”n D’mnxn nnx

— amim d’tox manV ’mvn ’Vix .naa ono mnaa

•paj ,mna ’Vx ívjn .nmnx nixnxa ixaiv nnxV D’nx

.naa njiaa nnv nvp nxm ,maa nnnniv nn .naip

mix Vxivi .rnnaa ívnn nmx nxív nxun ’aa ym xm
: nsivn nnanja

?px urna ,nxa na’xa —
.iV a’iva nx .nmjjina —

?nnx naa p —
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jna nnm vmViyaa nnx .imx laaioiy nVx Va Vy

nan axi .pV’an nmn nnxaa mát1

? a’uuxV mmyax

nx a”pV mna iVxx inayw nVx pa mn V"i ’ax aaw

mnanV mVxn mna paa avx avn ny .nxtn nman
.pV’ann nx puma

nan mnaa avmiy pia 15 pa ívj wm ax

pi pás nnx .1944 nuy Vu> ppa mn nn .nunxna

’nix imayn aaaV apai pima nmaya ’npoyw nxp

ninaum nnxa .a’itaxV nva’aa a’a npeoxa pioyV

ni ava pioyV ’anV niyaxuy nnx "iaxp"a ivxan

.naum nx WnV pox’ xVw ma Vy nva’aa a’a nxana

anvrnym xm arin ’a iV imaonui nnxV "iaxp"n

yianum .anyun Vxx naia laa ammn Vxx xim

naxi ’Vx tina anmy nait ax .nmayna mix nnmyi

b’b na 1

? pna .nva’aa a’a nVamV pasa xin ’a ’V

nnxa ’nannwn ax m mix vaa ax ’a iV ’nna’o

onnan n’aa py xinw murVum nmyoa mnaum
,"’vx" naxi ,vvy imxw ’n’xn .naxa_axia ’Tonn

nva’an nx ai npx axw aaa wp’a ixi ,naa naiVa

’naaonu? piaa .naum nx WnV inas’ xVu; na iViy

aun nxmn paa mV inai? na’Vn na pn .nnawa

nan ’V y’aomV mxa naw ’ann .xnaj ’sn aiy ’nxxa

myiy yiawV mám ax aai .nmayn av avoV ny nmn

.maVna

nanan *niy» rrVu; .28

ma .rnnan bw twana ,ws’n pi pna nnxV

.’a inna ’ViaV .nmyan bw p-a waimui naam ynvu;

laufer láger shreib p’IX 1’Vyi VlTUtm Vy DTD ’V iául

mpann nmoaa .mnan nntya Vw p : naiVa .shtube

mnan ncwa avn “paa nxxV ’xun ’n”n onnn

11 mai mVxa ax .nnuzm xVV iaan mawa aainonVi

’ansa mapV ai pi mnan pnV py nan nnnanV

.maimVpa ’ann aama .an’ax may aaiViyna jva

piai aV ipV’n aaaninw Vaixn nx ,maxa ,Vax xVu;

.nipn’ai mva .anVa

Vaa aaxi ’a’Vi loun noiya nann ’naainon ax

n’aomsan n’mamn ays vmy maipan nx ’n’xniy ays

nVx vn .Vxmy’a axi vy nn’nc? .nmn’n nitnxn Viy

nso ’nai iynna ’na ,noia ’na ays vnw maipa

,a”mn’ mxnax’m nap ’na aya vnui maipa ,a”mn’

vn ni mpaa .nmn’n mannn nnnai nnnann ana

nnx mnap maa ixmiy mamn ”xi a’omn ama viyay

.Vini

’yyaa Vy myiaiy aya na inai an’oxn pa

Viy aiyyn avoV ny ’n”n |na nnxa .an’ox Viy nnna

nnxa .lysai n’aiin nnaV amna aui mu na nnnan

nannV an’oxn Va lova a’nnsn nnx myu?a a’a’n

nKiumn dhumk niunai
r

myi anVn nx ’V y’sm typynn pny pViyn .’nnna

’nnay xV .(anV yanV py mw vn an) b’üiVi my’an

,

nsVinna ’mm ax .’manam npoyn nx ’n’tyy ,’in’aa

aaaVn nx aViaV 13’Vnn aaanan ’a a’B’ 7— 5 nxin
:

.an’oxV annva aaaVa

VmnnV üxV üxV ’nVnnn axi av myi av nay

mn nmV psnn ’a ,nnai >mo mnxa nVxn a”nV

pnn 11 ’a ’Viy a’oproovxa ’rnan axi ,mxa Vini

.nmuiV nmn’n

yana aama mn av Vaa mnaa aV ipV’my Vaixn

nap Vaa ,avn VaV nan nsp ix nvmna maip ,anV

íx mana pVoa V’Vn pnai anyi npia nnmxV nn ix

aya Vax V’ao mn Vaixn .a’nnxn nmnxV a’oni

(yiaiya 'x av x’xinV) av av anayiy aV ,mxa

.nanaai myp nmaya anya iyiy ny npiaa uian nyiya

’na”nuin n’Vxiy nmayn nsiap .Vxniy’ jaVx xV p
avaa ,maxa ,npoy mtnxna ’Viy mwxnn naipna

a’xsia iv’n avan na pn .apm’aai a’nan mn’p

ix’ann íaan mmw ama íx paa py nan B’ayaV

anaia iv’n ínyn nan nx .xia’ ai’V nm’pn pa

.pia nan nman íx aVia pa nman aaVian aaíVjyV

.annnoa ívm px ynv avx mn "VViy"n xViVx

.nnapn nan Va ]’a a’pVna iv’n uxsaiy "VVui"n

avn inixa my pVjyV inaaVi maa naanV uVnniym

.ninaV uaw nya any any a’uaa’n íany aaanin ’a

mmy tyvyn .iynyV aas mn na nan iVxx ixxaiy mox
pyaa V’nn mnnj mV nmay n’n aaamn Vy a’an

.aViy nV’V

ai a’ayaV ana uxya upn’ai ussiau; a’nan

Vty B’nVw bw "VViy" ni n’n .aan mna ,nnx "bbvr

mu íx ayna inau? niaViy mnauia .nunxn ion mm
anViyn ay iviyy na ava nan avx .aaamn m Vy

.iái xV an Vxnui’ napV ,aaa Va Vy ,nVxn

maamVpa pnn .27

av vmz? a’yiyian a’yinxm a’iypn B”nV naya

ni pVnV ,aiyi na mx nmpi bj nmn upVn ma av

.ammn amoxn Vui nnx ix

ann iw-jmajmVpa ’ann nunxna un’x n’n

piwixV nVnn ’ann .V"si aounaVn nmn’ Vx’mp’

n”aa naiy ovi lanaa yan myV ,naxa*ax: iaaa

naym paunxa .naxa-ax: n’yn ’nxaa |aiyiy ,a”mm
a”n nmx mnaa Vna ’ann .nunxnV umx nm ’ann

in’yna jxs pa imavaVpa xsai xm iV’xa ,pm xyv

Vaixn nx Vax xV ’ann .aaamn Viy nan mnaa xVi

uawnw mpvai anVa pia xim aV íVuva aaamniy

’naa axxaiy "VViy'm nman a’aVian aaíVjyna imay

unipa vma’Vnai nV’sxn invanxa pnpn ’ann .mán
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1

?} 152

xVi aana iyon ,nVin xmu; oToxna ’a íx a"p 120

nnnyna nxxV wpam nVxn D’moxn Va .Vna iaV’

’a ynn nnn nmxa .unx 200

—

250*a ix2P .nxa mayVi

.onanin ’T> Vy np ma nnaV rra nVxn o’moxn Va

400

—

300"D nmn paa onamn inna naya imxa

nnxV onamn Vu; unann nraa nmay pixV d’tox

onrunan ’m Vy rrnnro nxin nxiapn .mnana ímra
.’nmxn ima iannu;m onVian

'n — 1944 ’Vra 25 ’urVu; óva ,mnai amaV

v nm mxVn yoaa nVnnn ,npia nnaV n"u;n axa

nu;xa ,omn’ o’mox 4500— 4000 myi Vixu; ’nxi ’ax

óra x:r yoan pann .p Vu; nao ’aV) .íaxn xin ny’n

mxoDipi DnV nV ipV’n nx’x’n naV .(44 ’Vra 28

o’n’oxna nnx *73 Vy írx D’piVan ’Vmai Dmo’ü

Vu; nnnapa nnnnon .ma’au; ’nu; mnaV ía’y nnpV

.pnV nxxn urx 100

a’aoa .nunxn maima nnayi íunn nuu> nx naiv

inamon D’unx oym nnxn nmVn Dy nmn ,0’nn vn

.mxi’V’D’xV ’nnm ,iV’xa ,nan nxu; 'ab ,maima

-inv xiVa xV nx mn ,nn maannn ja ’nunnn ynV

oyaa nx .mwainn nanxn nx ’Vana ym nx ,mnaa

Vx ’nmn nnn ur>n dVix .omna onx p nx pipám

o’nin Dy a’non o’nyix SSm ’V”n nx ’mxniya ’nxy

.oniya

>uaa ’nnan np’ya .maima o’unxn Vy ’nVanon

’nnnx ,onV aiü naa .Dna mxipi ’Vnn o’nyi Vx

,’Vy Vanoai ima nnaa naiyu; mn nym mn ,’axyV

’u;am dix xin ,’Vy Vanon xmu; ’V nnm mm? ix

nnu;V ,pnV ,mVV : ínynn nViyu; na Va nnyyV Vian

,’axyV ’nnnx .nnn nxi yin’ Kb nnx ^xi aau^ íx

|Dixa ...n'íxn Dnann nx mzny ^ix nxm ,’ax ,n

labnu; SS*n »^«n ’sw Vy any ’nbanon ’a’üprüorx

uaiytya .ornsna Vy arnyu D’an Dy nsiapn nx 'wa

nyy Va xVV mnxV ’uaa nx ’n’isn nunxn Tyn nx

’nxnpiy nmmn nunxn nmn xV n ,nxi Vaa .axai

.naya ’manu? Dnyn Vaa ny nmn n ,mVy

mxVa nnxiyaa noiay nmnu; iVan in Vy mVy

’Va DU7 nn .ama’iy mxosip Dna D’mxi pia ’anxa

omoiu; D’V”n mxVa xwa mmaai o^nanVa aan

ayp nx noxn .maa nnana pnaa o’yom minna

,myxV D’D’iyaa .ima Vy mayV onV nnn m’ysn

pnn n’y ntya .D’nViD D’anyn onsa na Vy Dnaiy

onnanai DnV’ .omna D^Vn oy D’tyi .ona’x Dnaiy

nvn D’V’aiaiy íaa nmx D’Vpia D,V,,nn\y yx na

pnna .D’nayn D’V’ma ’man .TyV T>ya opip

D’aiVaa iVaini D’xann mo”! ’aiya iVaiu; ,nu; nn
o’V’xxn xan na nx yiyyiyV ma Vy n’Vü’xV

nx |am Va D’yany pnn Va pixV .mxnuxmaaxa

DimV iVyn px ’mxm ,pVa Vax xnpiw .omoan

íaVn D’Toxn nu? .ornysaa la’Vnmy on’oxn nw nx

’uaa nnaia D’unn Di’n ny .DiniV naipi naipa

.Dna tnx bw nrya lüaiu; tian

nvimyV rmpn .29

naai jxaV ’nyjmy txb D’a’ D”iynin nay xV

mVaian oy pa D«nn .nVxn D’wnnn D”nV ’nVnnn

nyny |’xV D’aiu nn Vax D’Vp nn xV Dmo’xni

npm íunn ’na piT>aa nmayn .íxipn’aa D”nn nyxa

|Dp mn mnV mn Vax mxa myp Diax nmn onaVn

,imx mamy "Wiy" nrx D’xxia írn oya nau; x’m

’nnnany nnxV ,|aa nnxV .pia msai onVV piaxa

pyaa .aainonV 'iram ’m’m mnan niyaV pa uiawV

Dy mnoV 'nVia’ ’a nxa naniyn ponn nuiya onn

.mnaV pia nna nnanVi onVian omViyn

D”nyy nmx ’a mpn maVa mmynn |am pyaa

D’pniyn onnan íy’aumu; "miam"n .anpa nnnuinV

maVa nprn .nV’Va nV’V na onronan n’ Vy nnw
nnxV onaa .mi’Vyn Vy onnonan Viy dtu; miaxn nx

: omViyna ’nyauny

.Dnnonan mV’Va D’üVw nunxn maimaui —
myi nVonn miV ny ynn ’ü”aion xaxnu; —

.nunxnV oian mix nsm oya

mmna nin nani xay o’xVa D’umanui —
.nnamV nnm monn

íy’am nu?xa axam naiaxn nmn nVna na

.nu^nxna nmx nnaV D’nana onanmu^ myiaiy

15-n mVin av .30

mn ax unin u^xna .mu> 15 ’V íxVa nVx D’B’a

Vixui ’nxi ’ax oy nn’ mix "’min" nxi nnVm on ’V

nwnxn íun bw pnan na”a nVx D’a’a .nunxn íona

nnnm mxn íraVai u^nn pna naV nnay p’xai nna

na"n ’B’a nmnai ’mVyn ’nxi ’ax oy nmu^a .nan

bv u^nnan maa ’V nmnur nann nnynnnn Vy ,"mixa

Vu; i’V’an" nx ’yni Vy nnn nu?xa na”V V*mn ’an

,Di’n ímxa maa ’V lanyu; unnan nnVmn on Vy ,"T

na’üVn ,VaV Vyai maaV nnax ’axui Vninoum miy

.’axa ’nVa’pu; onan Vy np’unm

miam amovi nvsa .31

mxiapn Va nx íxmn xV ’Vn unin po nxnpV

.nra naV onaiy nmxu; ion p’o n’n nn nmayV

ismm nnoaV onamn nmx íx’sm nran naV dv

n’Vy ’ai nunxna nmx nnaV D’naiy Dn ’a nV

.a"p 120-3 Vu; ’Vn yoaV piannV

myxV D’Via’ xVu; D’n’ox ’a oi íymn onanin
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nnn mnan awi .omVia onaa onaiy on muVp kV

.na i33innni urnán nx 'wn inayi ona’Kn .iaxy Vy

imya nmV nnxn iV’ko 13’Vk nana nmuvn mpi nna’K

kVi n’pwn nK oan kdk .unayV n”3 mpw npnn

iniK "i3’D" ,iDKp vVy pp .naina na pnaV p’aon

in’Ki .rnpum nK i3aa npVi vrn mm? Vpa oy mana

’mnnm ,mmy onV naa npumn k’xw íaKpn pK
onVV niKB nan mn onVn .jmmna niKm ”3’yw

.inaaa ’nnnKnn nwKa ’ao Vxk VaiK« mnum

>in3 pm mm pnpna dvd oy onV n’n nny ’nnaT3

”oam nyvn nyix ’3K ,to sVnna ’aiy u>n ’3K .i3aa

.pnn ’ixn nyxiy íDKpn ’T3 mm? onVn Vk onain

iV oViyai? pn Va oVi?V pia ’n”m? ’axyV ’maK

unna ’3K dikiis .pKn ja onV K’xian ...paV ’nVia’

,"n’Kn ’i |’k pnis" pyix im?’n ymun aw Vy naa

.nmum Vk nm naiVa

kV p nniK pVn pn lyaumt? npiann ’nV’an

nny Vsa nanV i?nu;n vnyxV .nnwinn kV ma nnv

niKa ’V pvm Kaxn .iramai íVm ’
3Ki? ’ntynn ’3Ki

Vi? onawni Q’a D’a upaV íVnn D’i?3Kn .’V pn kVi

D’Tin :naiVa ."nVv? nVv? ni’ mmni?" nn’n oiaKpn

iiV nn’n ’ai .o’nyix mniKi ,nnv nna myxV D’mn’

nnK Va .mana niKa pm mn mm?V pxnn ? nnna

VaK ,D’3innKn 0”i?a3m o”ran niman nK ínyya nVn

mma my onV tikín kV .d’tok nann Vi? diiokV

pnn nsa iai?”nn o’i?3K .nman Va nK inV’i? am
mpaon kV im3K .nnV naxa na iym on .D”T ianm

’V”n ,nVKn omsinn .nm’ myaiyi ona pnnnnV iV’qk

pwn ’3’yVi o’iVian ’3’yV ,ovn niKV aniK inxn SSm
pn n’V ...v.uvaan ’txV maiin nK 1V1V11 a’ainaa

.|”n n’Vi

rrpysV ’urVty dv> .33

ovn ’Vik ,aVa mpn oy oViyV Ka unn npia

ipaVnnV .op ’3K .nn’Ka nnK Va oyi ’ay a’ü’ mn
D’sVin pm D’niaa nnK Va d’3uv iitok ’a o’a’nx kV

o’imKnai ma’ni?n nK o’Vapa ’3Ki ’ns ,’3K .o”Vy3

pa .npian nmao nK iany’ iái? oipaV mayV na nna

VianK my iynp3 ]n .0”Vy3 ’V pK oxyaiy ,nan ’
3K

nainK pn nnaa myxV ’nxVKi ’3Ki ovn po nKnpV

.lyyai ’Vm ’a nwp iV’dki nv mn kV m .o”ama

niyKa ,nVKn o’iopn onanV aV o’«;V |ai nm ’aV VaK

nann atyn kV K3K .nmV pK jam Va aunn nnK

’nu> .niaa noanV mpaon KV\y .nnnvan na’au^na ynp

’3K na’Vn na pn .o”Vmn Vy ]niK ’V ntypi niyisn

,VianK ina npia nnoaV naVV lap oVia KV\y nKin

’niK i’Knn mi nanna Vim nVK Vu? onaoa npian VaK

oasaV y’iK kV ’3k ok ,’axyV ’nnoK ,ynv ’a .niKa

o’V’mn nK o’yaiw ik mannV kV o’pyix .oiDKpn

.nna ,nna naiVa ,Vw Vjp o’pyis

lyatyV o’Dwn o’nyix imiKi ovn on p’p ov

iV’dk panoa ’n”n .Vnn íVm o’aV pKasm .noniVn

noaa nyv .i33’K m oi Vök ,d’o nia’iV wibv o’ntya

]3iVna ViKiy ’ns oi .myVin »’ina ’3Ki ’dii nK

pi mKVi ’V o”T aViya kok .ma”y Vyi Kas Vy

.nn’ mysV o’O’iyaa

O’anpna iiki o’atyn yyaK nK jata nnxn \yaam

nnnV ii’Vy o’iiya .nnyyV piymn ovn Viy lavoV

.nV’Vn nK ou? maynV mno nmyV oianVi "[Van pina

nayi ’3K .anyn nmnK nK VapVi KiaV o’Knpi hk

Wa ’V y’noa kV .nop Vsoi onVn ma nK VapV mna
.aion nnr np’yn ,0’mmy o’a ok ’a nap kV mw
’V Van .npoan myiyi na’iV myi na’iV onV ’3K

Vanoa ’3K .’V mm kV uya my ’a mmyV piyanV

my .n^iKa ’3Ki nap Vao ’xn my ’V tt?’ — Vaoa

’my my Vy ü’Vna ’3K .napn Vy nynai ma’iV ’niy

’3K Van nna ’ik .pn Vaomy nmn ’3K o”m’a .nia’iV

.nvyyV na pK ,im ,Van ,naiK

,o”Vma o’aKaa mV Via’ kVi nanKn Vy aatyi ’3K

kV ’V nip’sa numVn ipniyn ’inpn lamyiu; oaan oi

mvyxn dvV na pdkV na onnnV nm niKa ’3K .uya

.’nanni poaV .n’Vxa kV p Kan

nTireV W DP .23

íVnn oiaKpn .mn ovV inipa nK ni’a nV’Vn

Vanoa ,mVsn kVi oipV noia ’
3K .DipV 13’Vy piyyV

.nVyaV ’niK “|iyim m ’V pm Kin — Viki? ’ns Vy

.nnoaV imyimy DipnV onpnnV o’Vmnai pasa kbk

myi nnK myi nnK tok nm ’3K na’Vn na pn
Kia ! ! oip iV pyvn ona nnKV iyi’3 .o’ap kVu? onnK

pKiy nKim viaa Vanoa ’3K .a’ia kV Kin VaK ,nnoaV

uu’3 ’
3K .ímyxV ,’mmn nm kV Kim ,o”n mn ia

iniK pm .nioiaa i’Vim nxn Vy aawiy nnK myV

.|”ny oiyi3i maiyy i’3’y ,’V’ia pya myy mna nKim

iV’bk p’aon kV kbk ,mnan Vy y’axai ’bkV nKna ’
3K

nimiya nnnonV o’V’mna mmpa iyau;3 ’a piannV

.npian nn’ao pisV

kV mn’Ka mmyy naa VaK .mniK mao o’V”nn

inKtyiiy nVK Va Vy mán ’3K .maoV pix naa mn
r)K .D’iiaVK o’V”n nVK ,’ayyV naiKi nmya o’aiaiy

kV nnK «ik ,ik3 p’iai oaa na ,Dn ’a ynv kV nnK

.’a’Va oniK maon ’3K ,pna onaT ’m .DmVy Vku;’

mmV nVnn nmpaai ninanni naVin nV’Vn ni’s

tyaiymy ,’nxyV ’nnaK ,’KiiVn .iiniK *paVVi lyawn

.ma nnv kV p pVV p pu?nn

naiy nKty mi”y onaiy .nVnn ’3iyn ovn nnyy
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lanny nan ! ? yinya nnx ’Vy pyixi ’mx isis xax

.xiaV nnaana nVnvan nmpon .laVia 1*73 txi mips

’naax .anan Viy ’aiyn axa o’y’sin ss ’V”my nxia ’ax

nxia ’ax xaxa niaxiy ’asV ,’nix pasa xV :’axyV

omsa mips nxa ,’niaiynaa pioy ’amya .o’a mntyV

oaanV inán nsiy Vy D’xxaaiy nVx Va :oisxp asoa ‘?u?

nx maap pnssiann ,0’anyxan pa ’nxsp .D’a ninwVi

.niniyV ’nVnnm anan ’aV ’s

o”ainsx omiVa o’a ia iaat ,’pa xV ma nm ni

piaa ’V ynsn xV nt Va .o’Vp’B’a *?«? ma ona pai

npn aurna anv pyaa xV aunxn Vax .myi my mnwV
.’a’ao D’pany íVnn onnai nva’ yany ’axi ,o«nw ix

’nVnnm maaiya poaV .nan1

? myi nan1

? aiy rnnpV

Va’p asasx yaxa n’n ompu; anan .’ax Vx min VimV

.íyax nx ía’iy o’voxn ía’nx Viy Dán ,unn pia

avart 03 .34

my iaayx lanaxi o”anxn anx myty nVx i’n

nV’V na’VV ami Vra layatn «poaV .o”nytya

no’sxa nanxn Vy ’nVsa .myam nn’n mis ’aiyaiy

nnysa anv my Vax .mvs fisai aiaty ’n”n .ma

n’n yosa .anan nsty Vy ’Vy aayty nyion ovn niapya

maianxn manVn nx ’naaViy pia ,nnan pai ’a’a

.anan ’aa

yaanV ,maV ’n’O’a .”a’y nx ’naxyi aan Vy ’naaty

! ! o’a o’a yany ’ax oixns .xan ovV ma auxVi

oy o’a’ox .|ax” xVty mna nxia ’axi ’a’ao urna

px .na onoim naaxn Vy D’aiaa Dn’a’a Vaix nisa

oaax on .o’a ty’ a"o 3o
_
a paiya .oa laa nxaa m

xV m ,nVxa D’aop o’aaaV a*? ou; ’a Vax ,fiaa o’xVa

’a ,Vaix pa ’a ,aiyi aiy nia’iV yiaaV o’iyaxV y’aaa

na’ty’ na’iVa ’ai ntyaxna ia’y x’anV mVxnty Vsoa

paxa x
1

? ]”ny ’ax .’sua aay ’Vatyn oat .naaxna

ntyaxna ’n’x o’ayixty o’aann ,0’tyaxn ,”3’y nxaaV

mxVa o’as iVa’p ,nmnV lap on .D’tyaxn ónix xV on

naVtym tyix” ,axa pa íy’anty niVisa o’as xVi o”n

.'aaun oy

naiaya o’poiy
1

? D’saosa onam Vixiy ’nx ,xax

o’aann anxi Vaixn nisa nx o’X’sia ianax .na’snn

Dy o’asm .naiay
1

? o’^i’ai nana pao xianaa x’xia

.o’’a’n myasxa naioan naaxn nx o’pVoai maan

mna o”pa o’a laVa’pi pya aua bw paiya aia laaan

ni ^nya^ty xax raan ]xa .yp^y pan\y anx 1

? ,anv ix

:aaxi yiyan xm .pa1

? o’a«n oa *?yi o’au;na oa

o’o’a niyyiy oViyn iVa ía’piVx 'a nnx *paa —
.13*71 la’maxV

n’na Vamy oViyn iVa la’piVx 'a nnx paa —
.nana

’axy oy ’naaon poaV .nany ’aa pn ’nawa nx naaxi

a^yxa ’tyxaa aiaa ypn’ SS V’my aiyxa naa «i’ay ’a

.’axa aiy natyan

.mynan px pVan paV D’xsi’i noiyn nx o’any

,numV iyaiy nmx ,0’aaxa nasiaa myp pa nmx
: naniyn anx aaa pa .ow'aty Vian laa ni^Vynn nmx
o’a’ox ani’i anv onxiya pan ’asai anv n^p na’ysn

aiaa onV lypniy anxb ,o ,1a”nn ’T ’ay owV í’aa’aiaiy

D’ayaa laa 'aax ,aixa ’mx xaaa ,xaaa nn .\yxaa

.Viax xV ’ax ,xV ’asyV aaixi niyyna ’ax .niaaipn

’ax ! ! aaya p’inn*? a”n ’ax ,aaya p’mn1

? a”n ’ax

.iyxaa aiaa ’V lypn’ty on 1

? |nx xV ’ax ,’asy
1

? pyis

O’nx ’au? ’a’V iayy myaxna pan ’aa pixV

anx ,aan ’aa’x oaty nx .laViy niV’npn nnxa Dxsiaw

nx -|unn xm .nima no’sx V; o’aa’o nxaa D’nxn

o’a’iyaai niyiat o’aVny ’axi vnx .maaaa otyiai i’Vaa

Vx nais xm nam naio pa naaa laayxi íaayy .aiyx
1

?

:aaixi vnx

.anv Via’ xV ’ax na’iyaV amx ’V px —
:amxi vVy pyis nxn

.aayn ay pa aaya pnnn ,iV D’any lanax —
:iV a’iya xmi

.’nix iaiy ,anv Via’ xV ’axiy -\b maax —
:aaxi anv pm vVy pys nxn

.\yxaa aiaa "jV io’aa’ o’V’mn ’a aaya pnnn —
xaxV a’an o”na axiyn ox ,aaxi ’aaa pás xm
,D”na axtynV ’aa ’nVia’iy na Va ’n’iyy ’axiy xaxVi

ty’aan Vy Vsa nxn .nanx nxa omiVxty nxaaa Vax

mxaV nainx ’tyxa nx ’naaio ’ax .inaan nx aa’xi

.laaa aaanVi nxp my imx

lax .Dim ’xnV naapna nyiyni o’ayixi D’ayix

n’pay na”\y la’aoV .aixyVi \y’aana naaV naips o’yany

’Vai omnin mamaiy nvaiaa .nvxiyaa ’aaaa xax V\y

xV .niyaxn pvaa o’yoia\y ,0’pao on’Vyi o’Viaa aaa

maaV oya ’aa o’tyaaa aax o’am niyiViy -|Vnaa .’naan

o’Jioan ,o’V”n oy nvxtya nia”iyV nnVi ly’aan nx

napaaiy nxaaa .pan ni oysm ia’aa Vy pVnV nnnna

nx lamaniy pa a’anV p’ay naaia xV n’natan nnnn

.nanVan

nx avyV naips iaVap pan ’axa D’amaa laaiya

iaym aua fjVxa aiaya ,’aaiaaa .nVxaur niasVi oipan

aaiVa ,"]xia aaix oVxn" naips laVap jxai mns naiyV

.maVi mxyV

va’a\y 13’asV Viaa ana nxia ’ax ’naiymniy ’asV

Via’ xVi pianm piana ’ax ,pa’V Vxaty axa o’aan

nx Vxuy ’ax DiVn nt na .anan Vy o’anV p’osnV

’axV aaix ’ax ?D’aan o’a oy ana naxa nny ix ’axy

.anan pvaa myxV Vmnai som !0’a ixa :Vixw mxVi
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’nxip dsq Vaa .amaa nvnV ’mxnx; nn ayo Vaa

a’Via’ ón® .anVx; x?oina ’nxip .mxa mxa ana

,0’xn onx; jxVi B’xm onx; ’no masina xiaVi naVV

o’a onV xnx; ,onVV maa omyn xV onx; ana ’nxip

o'onx xV onx; ona ’nxip ,0’xn onx; naa mnx;V

,a”Vyia nin apy a”VjnV o’mx;p omiDnao ay naVV

’nypx; nmyx na -pn ixi .Vaa ana mxip mx’pa

naa o’aia nni’ an na :’axy nx mVxxn o’mnnna

? o’aiu nm’ an naa ,p ax ?n"apn nna
aw oioxpn ,mp na vív ni’x .onyix omyix

i3xi ,nnv nna naiVa /m^ix; nVixr mm Va o’pyix

xm 13*711? nmyxnx; nxma .pnV pina pVn o’xnm

rna axpa o’naiy xV o’xnxn ’ai mmx nm’ naxa

nnv x;’ onV .pnya xV ni oioxpn nx Vox .nm’

o’an íx onVn ay nmx o’pVnna xV an .nmxa ma
ay imx "B’naaa" oioxpn axpa naiv xVx; ’a .onVx;

xxv íx .an*? xax; no’x ,am Vy ,x;xnn Vy mVpa
Vy o’monao ay nyix nx .ynn mn ojx; nxma ,onV

.pnya ab ni amx .mi xV nn o”Vyi aipaa D’^nn

nmyxnx; nxma Vax na’axm nx naa npV Vixx; mx
nVixr ’Vy pyxi ioxpn Vu? mxn nx ymxm ab ’Vx;

nin .mi’xna |nana xmx; iV paxx nxx; mai nVix;

’nposn nxi ,n*?ii? Vpan ay npm "no’uV" mj bv

...o”Vn mami nnnnV

x;axm .onoa nooa mV mx; anaiy .o’nyix omyix

nan .nvyxn axp nx annia nmx an nn1

? nVmna

xvaana nnnV nmpo onnn a’V”nn .mxa ’Vy Vpnx;

naa mxa u?ana pnnaa nnmx; nxnm pvaV nnoVi

.nV’V mnnV xvaana

na’axm nx ono Vnna mx .nV’V n’nnV nanyi

mxV járni ,nV’a nax’x; ’baa ,’Viy na’atyn tV i*?ií?

aunm vVy apa nx .n’'? )a ai aipa oisnV Vixu?

Vy maiu?u? nViasnn naa pma Wis xm ...n ^axy 1

?

ny ,Vn3 nym x*a 'b ansai ’nxV íVu; n>xnn .mmiax

mniy Vyaa ix isxpa maa ’nsan nx nyxaiy "|a na

*7aV ima mu? ymx? ^x bv .anynnV nxi T>an ,nnx

pn j’iynb Via’ xmu/i nb'u? Vmua a’Vaipan ampn
a’xnan B’api’aw’xnu? pm .p bj iianV : nnx nan

i*7 nxxnu? "U7iai"n *73 ,nxi mx .nmxu? iV iitu? iVu?

íx a’pn ^y mawV ima Vaa non xim .vn’?’ nyau?a

.ai’xiy annxn an^’n aipaa nanx pnynV ’Vix

mxa npm myinn ,ia nniianm animn ma im
i’axyV mnaxi ’nix «i'xn naya pnnn 1

? pxn Viy

nanym nanxn ,maan bob ’ixn xm ,ma xx:u? ’xnVn

.ma nVya1

? iVdxi ,naa axV a’ynan

nai*7 ntysx .omana nana n’n kb lyaaa ’ax

tx an ,imya naiV i
1

? mnu?a pn nam .|pniy n’my

imx van xbw 'a .pD’pya ax 'a mn’u?’ nam xb

mán a’ao nmunnu? nVia .apum nny ,jax —
.13*7X7

piapa iin*7 a’a isu; aa xaxi min1

? nmiy i3*7ia

.mynxna ia’y x’amy pp
,mxn nnx naa ,mmxa n*7’*7 nyiy nmn nytyn

ax pai yoaa i
,u7a3 ax pa ,aip*7 a’3”n aya myi

nanxn ,nxm npinam naian nanxn bv ’naaty .xi*7

mi .’nanns .mpn 13a nn’omy nanxn ,a”n 13*? n3n3u;

’nyax; x*7X7 p 'na ny mxa pm nm’ty jnyxnn nV’Vn

.aip*7 naiVa ,"p’au7Dix" oioxpn nipyx nx npia mss*?

.pm *7ia*?a ’m bv mix myn*? n’^sn xax

nx paa n3’x .i3nix anoio ,"Vsx *7S" nnoa mu?

>nn ?nxm nmoon na Vaiya .mn mpyn nanm mán
.a’U73x ninsi nins nmx nvoo Vaa

m’vsV 'van nv .35

"*7Dx *7X"-n ’nnx ,yoa*7 ’y’ann avn Vx? inpia mi

ay nsiapa B’xxa3 ’nxi xax ,nx .mxiapa a’nnnoa

n”nx7i n*7’*7n ’n3x?’X7 npmn n3’X7n .3ma3n*7pa ’ann

’nnax .mxa mix ix7x;ix nVama ’n*?a maaa a’a

X7’X7 mana nm '*7 nxx7’ avn fjioax; ’xnVn :’ayy*7

]’x myy*7 my -pax3 a’a’ naa .pnV B’xsv .vx?ay

.ixan xm ny'nx? mi enni’ p I3n3xx7 na ,ynv x?’x

i*7’ox i3ym x*7 i3n3xi mxa npmn nmn íxan Vax

.nnam paV p*7io pa ’wayn *?iain ip mix? ix3aip*7

a’a’n nxn*?x73 n3ix; n’n x*? m'wb ’y’ann mm
i3x?xn Vy nonx? x*7 x?ax;nx7 my Va npiaa .anrwxnn

,nnyyn nx ViaoV xmx? i’x my nm nx7ox ,i3’3D Vyi

nVnn a”nnsn ’3sV niyx?a naai yaa xm yaan Vax

Vax .'paV ’V npans nxVinm ynnV mVnnn .ns’nx7n

oisxpV X7’ ayo Va ’a nVxn anann Vy aix?nV ]ai px

íx ,nna nna a’pyix anx7 íx ,mx7a bv vvnb nVxn

nnxV px?nnax? íx mmx7n Vy max7V arnns anx?

xV xm ’a vona Vy naa mx;’a bv mmnV oioxpn

.1’3’ya ]n xsa

no .omawn nx iia ivxx7n nmyyn ’a’ nx?iVx7

B’oia .n’Vüiu mo”y Vx7 a’ia’o a’X73x a’xna ax7i

’a’ nx?iVx7X7 nanoa .nny ni mán xV Vax nnyV

’ann ’a ny’m nnaiy nmyy ma -pn .íinix máj nn’yyn

nxim nmnx ama nx .nima no’oxa xm jmainVpa

.yima ymi 0’aVix7a ’ann ay arnyis a’X73x nx; ’a

n’3xa-ax3a ixna na nx; vn nVx ,n37io xV nx ax

.anion nnn imx mpVx;

pna a"p 35 — 30*a av Vaa nnyy .anyis a’nyix

mV a’ayoVi a’pin’ mnx; i3a’aoax;a mno X7’aaa Wa
ay ana’xn amaiy x;’aan ms nx;a Vnnai .amoa

mnaV mVmnn naa ,xV’a .na a’Vanoai an’mnox;a

’a nnmynnx? nn’aaV íx psnV mVinnn xV Vax .nm
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n’*?ya onna ia*?n otzn nai rúna 1

? a’aon nrr V?nn

"733 ’npaxs .fiion int ,’ayy*? ’max ,m mi .np’iwa
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nnnya linón1
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.noum *?y nmnx maa nx ."*?ax *?x" noa pix*?

bv> mai mntyy nxn nxi ,n*?’*7n nx maynw np’x

,op*?n íVxi D”n mi x*?*? op*?n .iap x*7 D’i’ox

’b :’axy nx *?xny nx .pny D’aum ,nxn nx

dx nma*? ?oau? nai n*?xn ommn D’i’oxn an

iao*? pm xi33 D’Via’ i3,,n ,oau? nx onoia vn

’x ,nnya im naattw pinxn n*7’*7n *?y omanp*?

nnnnxn myum *?y .ixjoip pa*? nunxn pa dw

.n*?xn D’*?aum ommn ’m *?y ínxiiu? na*? on*?u?

iám ns’xi ma .onnv nma*? vn omanpi omi’p’

.ominx "ump" iái*? mai

naoau? pix*? noa nyiaum may ípia noaa
namn nnm in n*?’*?n ima mnan ’i’aaa d’tok

x*?u? 3*7X1 nna*7 im*?xn D’moxna p*7n ’ai ,nvT>*7

.ip ma SS ’*7”n ’T *?y mm im*?xn

mnn*7 nVaiau; pm jva*? nyy*? mips n*?a’p

.1X31*7 nmx i*?’avu; xu/a nnnp n*7 iám ou> ,naai

ox) ixiuip *7U7 naain mnn nnm it .nnai ama*?

nnm mnnn ’a p’xa "pxaiyxp" nooa fain .p ’a

.(f*73’U7T3

oiDxpm nnvya nnon*? nniayi naam mnna
mxi D’O’aa n*7 ty’u? iái *73a HQn*? I3,*7yiy iy>mn

non*? nsi x*7 xax .na iái o*7Xx ixya’^ n*7X*7

mx .ma pny iá vnun i*? mnw ]üpn piapana

.Vpaa maa isoa 1*7 min piapan nx oonu; o’xiDxpn

.nana mn x’xm x*? xax

n*?nn o,ttnD'>nn yyaa nx ia”o oisxpna; inx*7

nx ...mnx 1U7DX px 13 .'’V’nn ’T *?y ni’Do any

onamn nx pn na ,ovn 03 paa i33’xi tx ’man x*7

HDD*?! "*7DX *7X" — D’iioaa íimx T>ayn*7 n*?xn

nvaoa .iD’n*? ,*?m x*? mmoxn looa nn mmx
pl ,13a’*? paxi*7 .D’i’ox mnoi mna vn ni’ao*?

onxon is’ ,mi ’nyi *7y n*7ya nx nnx nnwax

nn3x D’i’ox mna naai naa mxi*? Dnix pn .Dnatz?

.Dya *73a

nn Tan nym nxi ’nx .ínyi po*? mán it x*7 ,ao’n

ion’ .uaiyan nx iniiy na*? ny y’an*7 íx iai*7 nn
nmnu? npapiaan mama nyais nxm naion nnannu?

dv Di’ pnnnVi nann mnaa ima imx na?*7 13*7

.’3iya mx
oy nu7ixna nmx D’*?’aian SS*n ’*?”n ,*7’Jia

nx D’i’ayai a’aoa nnay D’oain .oniyo D’an

D”*7Jin ,mma no’axa ’n”n .i3*?ia Dn*7«7 D’y*7pan

Dy d*7«7 dv *?U7 myyn *

7
*

7ia nxma ,mxa ’*7 iaxa

ni3D *7 .ma ’naii3 .D”*7y3 oipaa ,D”*7nn *?y d’üidido

d«73 ii’ ,|ax .aiui nx© ’*7 nai3i myna nx ípia

í’tyay iy .aiyin nx ,
13*7 ion mn m pl .aioi ’n”m

.Diyjn ,nu;in mx 13*7 w nnyai u^a^na pl 13V30

,V3aa
]
3i3nn*? D’yyax 1*7 uv nyxa ,nnnx ma’osaw

ny *?ax ,’*? ty’u? na’atya ’nVaiann .naia pl xm
nx ,nnyy*7 na px ,aiü .maxy*7 ’*? nn ou^in mna
’xn D’ai mr ,’3iaa D’*7aio D’i’oxn ixu? dju? nxn

nnnt*7 manV piüxx mna px .’asy*7 ’naiyn /mám
.mna *?w

rímv^V i^önn avn .36

.myixn nx ísatyiy ixa ’ty’ann dv*? d’03D3 13X

napa Vma naana nnmu; ,ipia nnnx n*?ap inx*7

D’ann nx ,nmy nap nvn*7 nax mnu? *7113 ix .nna?

i3*73’p m oipaa .’ty’ann ovn ni’yx*? mnn nix*7

mxm maVin myiyn .naiy*?i i3’maipa*7 mn*? mipa

xm |na nnxi nyinu? nam nyiau? .nyua x*? mnn*?

mpaanu; ’X3na ,nxi .naaia mn’ íxai*? pm ^antt?

pn D”i3a iDpi msnp j’i»n nman nnn *?u? nnaun
*?i*?y >ü”aion xaxn ’a ,m ’inx x*?i ,D’a’ niyi*?®

pn3 13*7113 ,ni31ip 1XSD” X*7 DK! .13’*7X iy y’33*7

.üaí7*7

nxp 1313X .aiü 13
*

713*7 ntyy nn ni’yy x*?*? dv íay

.nyy*7i ptyan *7 yiüX3 didx dx mysn ^an^ ma
aiy nxip*7iy pva ,D’3xna nxa i3«n nVia ,’au? isa

ív*? x*7? i3’*7y ni’aiy*? D’aon o’iam D’*7”n íynn

.myixn nx natyu? txa D’am nyaixa nmx
oiaxp*7 D’anpa vnu? D’i’axn pa nay*7 ’nü*7nn

on D3u? yany nx nini .myiau?n nx nax *7 ma *?y

’
3x .nynmy D’3ai3 D’*?”n

*

7u? naoinna D’Axna nxa
myuo D”pnnu? nn’ia*7 nxiap msixnaiy ona D*?ip
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.n’3*7ian na^n nyn’ xm ma
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ípia ni3a*7 .iiVu? nina*? pina nvi’ iya»3 n*7’*?n *?a
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iV px n i’Vv p®’ xV® na®a ®paa nnx .npmaa

n’x m üp vsnV i’Vn Vv op ins ,imx pnnnV ma

px mnna na®V ®paa xin n®xai na®V nm’ V3ion

nnx maa D’mo üvnai mpvs mVmna ,oipn íV

,d«t onnV ma nnx >)xV px® nanoa Vax ,n®V

nnsai üp® naiVa ,"nxm" npvs v’a®a oiaxpn nnx

,Vpna imx maa’" mnx a®”nnV naiv pmv® ®’xV

."’anm Vpa" ni vnanV®

mva dj nnm ,nxnn nnm® mamsn n”va naVn

omion pmv vn nVia nu .nn’®3V mnx nin V®

mn ía’sm ,nvm pnnxn nV’Va n’Vv mm® D’a®3nn

m®nan V® pmo 03i nVian nvn mnn 03 iám .vn

.naina nn®3 mn Vvmnn mnxn Va nx .o”Vnnn nVv

d®i na .nnnaa xVi üxV üxV nV nvon naann

.nna Vva pVnV mnnx maanV onnm nnnna onsiv

nx .n’®nn Wanai o’nnm nx osiv xax nx nxn nx

nnr anvn |ax® nxm pnpn V® o’m®xn Vv urna

.íxanV pna pnpa nvoi or nav ,ükV üxV n’Vv

®®m nx® V? naixi mxV m’V nx m®n nx

nxm nx .nxm naiasn na’®m nV’Vn nx mavnV mxa

pnna ’V ®’ :’V naixi pnpn nnpnV Vv Vx urna xax®

.íaxpna nma nx Vax ,nV’Vn nx mavnV j>x iVa®a

panV ,xim imaa nVv® p’vnn Vv ’V naoa xm ixi

.pnpn V® niTpn Vv nmx m®pVi iV® na,B®na Vonv

’Van nVvaV d® p®’V Vaix ,’nsvV mnnx ,’nx’i p’vn

mxV nn?a |n xsn p’vnn .'inmnV ix pnnV pisn
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d’tdx naoaV p’vnn Vv nam xax .oonn xax® m’xn
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nnvm ixa ?m nami ixan ni nma nrx ?mn
,nia nma iV>ax ,o”®mnn nnv xV nav f>a®ix

1

7

Vvi mx Vv ,xax Vv ,’Vv mav mvmxa nann p Vai

nnx*7 .nVia nnnmi üvna p>a®ix V® naina .nVia

,nia nnm ,®nxn o^s nx nmna nVap n®nxna pa
mn® m’Va nnan müp mpn írx nnm n®nxna

Dia’ .nVomn nm nx mav’ ’ü’mion xavn ...uix ...üix

n
1

? nnm x
1

?® ,nxm mpnn 03 mmx nna®’! n®nxn1

7

o’mon nnnVan® max maaxn .mim .mx’saa mmx
mn ’V nm 1

? nm Via’ ’a p .invii’ D’3amn®i ampa

mnna ?ix nv nava p’innV Vav ’m ,nm nann nnp’

xV® ma nanVnn pa ’iaV nmx nnm D’ianm® mxa
nVx Va mnx .n’Vv mav® mvnm Va Vv neoV Van

nmx® ava xm® nrx ’nvvV p’anV Vnoa ’mm xV

.maa mavV o”i®v

mix mmv ovaa óva ma v’a®n nüpn® mpm®n
nx n®xa ,na mm® mx’snV mix immni mia®nan

p oj ”ana pnai nnx nmx V® nana pna a®v

•pna nnx o’piam ominn nVia nmx ,nnvV nx a®i’

nn®Vi aainonV n®ax ’x ,V3n nnV n®ax ’xi ,n®n

o’®:xn .naixn m®vV n®ax ’x mv’pa ,na’®’ nms
nnx ,na’®m nms nx na®V ]am Va omia mmoa
xVi vnn’ i’V3n m® nx nsp nü®V 1V m®ax’® ®paa
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ónix rnaixw o”xmjm oiypn yoan ’a’ ián

yoa ’B’ 4— 3*1 myx ’B’ 5 — 4 nVx vn .Tan 1

?

nawx xViy oViy mn ’a’ ,mxa o’iiyp o’B’ .naaia

.oViyV omx
tVi V"ia’ Vixiy mxi V"t ’ax tV pipa ’naxv

.«nx ]a dj omy .omn’ omox
Wjo omaa ’nVao vxi viaa o’Vaio omx ’mxi

.’a laannn om ona maannn .omm unvn

mvy *73i dvd nyan Va .onVw nyun Va ’mxi

.ovsa

yjiV ipoo xVw nnvj Vai nnax Va ’nyaun ’mxi

.yoan ’a’ nunVty Vaa

Vy ’mxi ,’ty’in xV ’aai ’umn ’aa ’nyaxn ’mxi

xV mV’an ’nyaur dji mvin nV’an omninsu? Vi

.nvuvm

dj omx ’mxn mpn ’yjia mim ”nx nx ’mxi

’mxi dji omm Vy o’paxj omx ’mxi .unx” mxV
.omov D’axa "pna xmaV onauv nx o’mma omx

,D”nn pa iaa vn xVu> inxV dj omx ’mxi

onvo Vy ’mxi .dviVip vn xVi D’üpur vn xV dívó

nyan Dmsai nimpan omj’ya ’mxi ,ai Vaoi iyx

Dnau?j nx rvmnu? mxV dj ipyt Dn ,mai nVra npyt

.xna 1

?

wn Vy mx pipn nvaa D’mia Dnix ’mxi

ona fan xV inx 'ixu? D’iyanya naai vix Dn iV’xa

...’mxi ,’mxi .o’piVx dVxd ixiajw dix va xVi ,inv

xna 1

? Dnauv nx mmnu? ”nx mV pipa aum vx

yiv xV mx ixu? dvibVx omx .pipn nvaa D’mian

ónix xvinV u>pa’ x
1

? dj mx *ixi ,obu> nai Dn ’a

pipna mxu? vdV ,ona msnV nxn vx .Vxiuv lapV

.on
1

? ibiV na yiv ’vx ,i’x yiv xV vxi pxai njnaa

oViyV oanx matxty ddV nmaa ’jx ,onV ’rnax fpoaV

pianai mnna ’V aum ’jx .oviaVxn D’iin’n ”nx

t?aa ny ,’nmna ’nix ni’yn iaxpn Vu> npyx .ona

’naiy Vi Vy V?yu; o’V’an .pipna omvu? vdV omVy

...xai nau> unpnv Vum :vn

89935 'Oö 1NS*I TOK .38

pna .oVuv xV *|X ,nm xium Dvxn yoan on

.naixa .pViaa .mujina omm D’i’ox 4500 — 4000

xV ixaiV uyjn nnnx mxixa dj ’Vixi uVina ,pva

naix Vy nxiyj on’aia .d’tdx 2ooo*a nyxa inv

uxan DpVn nx i*7’xi ,nxm naixn nx Dana vn pVia

nvan naix Vy ixiyj Diayi íxaiV nunpa vn’x

.nVVipan

na’in nanaa nvan naix *?y xxaj vx dj nny

pvwixa nnty nmam pipna dtp nny m .ixai

íx’an .iayy Vy nn nvxa*'jx:a avb vyjnui dvd

|mn Va vnmiy ny’ojn ’a’ rwibw *pyaa .on’i’p’

Va .’uvn xsiaa D’i’ox ip’ya iaiy’ ’a’aoa Mbla’wa
*?y ,xaiam aiyyn mnn Vy ,iaya in’a Vy ia’o mx
D’ip’n o’iyjxn ’Va nvnV íyajn nio’ Vyi »]ijn mo’
.D”na Waa on Dxn nipaon Vyi ,D”na inva ib

vn’xa mx *7a bw ia’Va nayaiy mpnn bv dj nnmw
mai mn’iy vn .mn Dvnnna imya’x nxxVi nny*?

.u?aj nimiy dji

nna 1

? .bxnw Vjia V’nnn pipa na’uv bw vtyn dv

,’aipa
1

? mm ’naimnm Voiyna ’mi’w mxV ,ipia

.pipa ,iya ,’jtyn ’py mx D’aaw D’i’ox laoau; ’n’xi

Dnauv nx nV^n mnn nn .D”nn pa inv vn xb on

.xna1

?

dji ima *?y 'b iö’di ’i’*? aty’iy D’noxn mx
ximy mpa nxa xmiy ,vaa Vm inv nxp ]a V? »’iy

D”p 1

7 “iiüxx vx :’axy*? ’max .oty |a dj aaw ,D”na

innaiya va 1

? noa 1

? .viy
1

? mx unüanw ,’nnoan nx

...pnaniya xVi piaxi Vy Van .nxm mán mwan nx

.’nsiya VaVaa vx

Van naa .’V dji vViaV p’xn xaxn .D’a ,d’b

.mvipV vnix iVymy vsV piapan nx xaxV inpVty

yavy nx nva Vaa .na’tyjV nvx px ,nxa p’ya oinn

a’üinV D’a mán naa D’xn DVia ,’aa ix mnvj

’nVnnm onimna ’nypw vx .mnoV o”nstyn nx

VaoV fjio nm’ ’na oViy Viy mai .n’iy’in VVonnV

iy V?dju; nvaipn p’soa xV ?D”xivn o’iio”Vi am
oiy ,na vny ’n”my rniyom npixaa pnan xax ?na

maxi nna Vy m nx

Va xV ’Vix .D’iyp D’a’ iaya yn Vxny’ oy —
vx .Dna xx’ *iioaV Vax .D’iaiy vnix® laa o’typ *p

.nxm nsinna vnix dj x’xv n"apnty paxa

p dj ,’jx ’nViav ’xvVn ,iaix vx ,xax —
.*|iaa paxnV

myixva ]nn Va *inxV ,iaiV ’naiyan ,xax —
nnaiy pi ’mxi ,-pm ’i’x vwa nayiy ovVisn maia

D’aiü on’tyya oxn ? vn’xa D’aiü Dn oxn .on’JD Vy

?iV ami yiyi iV yn p’ix ?V’iyya nyxa n"apn ’j’ya

mnn Vxny’ Dy Viy nmaomn ,iaix vx ,xax —
D’aomy mm .mnoV ix .nvu; n’X’rvpj’x n ,naxy Vy

nmsV nmn ,imx vyi’j ix iV invn im nx nanV
vnvn Wja oauiV nvn uras dvd .oVanV mnysx

.omm
,’ax maxi pn’aa vx dj) maaV Vmnn xax —
D’yiv xV iV’sx vnjxi vnix ipa Vm pox |ax ,’ax

panV D’Vjioa xV vn:x ...’njiüp .nm poxn Viu na

...D’piVx ’iyya nx

ixaiV ixjuipa yoaa main ix ’iy’Viyn Dva

.uxan nnaV uyjnv vV iymn
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px pu?xn ’B’a ’a nau? óva nau?xV ax”nx ’ixu?

D’inxau? yau?xi mm ,D’mVu?a naiVa ."D’ümaoino"

.mn pi .piVaV nnnxi nxanana pVnox ."tniDorur

íx’xin ,pu?xn Dva .nnnaV .iiVtb ymV .’mau?ix nau?a

vn Vixu? ’nxi xax .nniayn nunaa nnxV "üYiaonu"

wVu?3 ’nxi ’axu? ’V ynv o’a’ naoa maya .íaina

vaViy nx tok .“jxVx DU?a munan nnxV ümaoinüa

.m xV .nanoa .omiann Va

Vax ,rmp oiax nmn nxanaa n”nu?n naipn

.nnu?Vi naya pvnnV ’nVia’ m’naa mxa mmyau?a

’a ysu?a ’V ;rn pia .ma n’n nxanaa ’axa .nmxaV

D’yuyin Vax ,nnaiu?a mun nri’n ’Vu? manna pVn

oViyV ’nx nxi ’ax nx u?uax xVu? nnnnn nnv myi

mmx ,pa pao ’V n’n kV ’a ,’nsn Vy ’mx rvayn

i:aam nn’a U”n ’a nxm nainn Va nx nayV unVxn

.mu?a3 on mva ’3u?a nnx

isana mu?n u?xn .39

pVx mnaV inVu?3 ’nxi ’ax ’a ’V ymiu? nnxV

nxanan nx anyV omvon Va nx mu?yV ’nVnnn

piVaV ’min Y'u?n mu?n u?xn anya pxi .piVaV aiu?Vi

íniD nx piVaa ’nxxa ’VtaV .nyio xV nx dx ,17 'oa

,mxa nVim nn’n nnau?m nnxamxi nV’np p ,iau?

.ínu’a tV na’aa nminnV ’nnay ,piaa .’mxa npn?a

nxpa uBoxnn omm on’ox mnu?yi nn anyn

.n’ya i:V nn’n Vax .nV’ana naW nx pau?V piVan

nV’sn nx onan dvxu? nax oViai nV n’n xV inna

,’mai p nxu? pva .mu?n u?xn Vu? "nnu?y miau?"

nV’sn nx on Vipa VVannVi ma’x mVu? nvnV ’namnn

’nVVann .mu?n u?xn Vu? "may miau?" Wia ,many

.íaa oVia oxya .’n’aai on Vipa

nmn na Vya "nnu?y miau?" nV’an nx ’nnai

naxVa n’a íV n’n ’ax :mn p mnu? nu?ya .V"t ’axV

u?xna .onnV mpiy n’Vo íaxyV nx xim nmxV
mm n’n "nnu?y miau?" nV’ona omaan órai mu?n

VVannVi ,nn ’sV ,o’nxn nnx íVu? rnVun pnV onanV

Tón mn xax) p3u?m non ’aV .xnnxa nV’ann nx

,’jx pl ’iaa D’miaan ”nx ’iu?u? xx’ p .(piu?n

.ns Vya it nV’sn uyn’

•n Vu? nipyxna ’nmiynn npia nnsV nnnaV

,"}’üu? px" pyxu? .piVan u?xn naiVa p^oaVxpiVa

nanyi .nü’ana nmVi DipV :naiVa ,"t?a ps num"
naama nn’nu? ,npia nmnx íaV ipV’n ,npia nroo ma
o’ydx 120—100 nnix ix’xm mai ,nnu? napa V’ina

SS ’rxp uV iám u?maa .mnan Vu? omoan u?maV

on .naxVaV ra iu?mu? ,mnan Vu? mu?ana d’ydxi

’jsun nu?ian ]naa nx may’u? tox Va ’a íaV íymn
.|ara Tyn tV miayn nnnaa inxV nVu?”

D’mana t?tt?snnV írVy ívx ou?i amoa u?maV unix

mt?tt?Dnnn nan .mianm D”Vyin nx pn uaxyV n’xu?nVi

yoan Vaa írVy vnu? .D’n’noam D’amtan D’mana

Wa ’V ynsn xV ,DU?iai u?au?a .nV’Vai óra nu?nxna

D’ma VapVi nna nua’nV mxa ’nnau? ,p’nV ,VVai

Va ’mx mi’V pau?ixa niou?Dnnn pnai Vax ,D”pj

íV’xw on dx dj .D’iamV ,onV ’maxn xV .]atn

D’nnx nunaV nVu?nV d”idx ux ixanau? íaV y’mnV

D’ianan ixn iV’xu? ’V nax ’Vu? |i’inn dx dji .nmayV

xVi pVis nanx Vy dbbt nx yxaV iVa’ ,umx JinnV

onsa ,DnV ’maxn xV nxi Vaa .íxanV i:mx x’anV

(fVs Vdx Vx) D’nnoan u?maa pnn nx iru?y nu?xa

vn xaxV dju? |”iya .’mx nmx nnnn .mnVpan nnnV
’nxV py’ xax .mu?yV na íaV n’n xV .mau?nan pix

D’xaxan Va nx nu?yi D’nnoan u?maa ’a ’Vi Vixu?

.nmayV D’n’u?a mxnnV
SS ’V”n may onnoan u?maV mnVpana inna

na’Vna iVu?au? o’yox .na’Vn ’na pn umx imái

nnnonV írnoxi D’nnoan u?n>aa .nxa mayV iu?pam

nx u?p’ai ’isV nayi ’ax ,nV’a naix xVV .mmu?a

Vy aiu? naiu? xm :’axyV ’nau?n .’mnxa mayV ’nx

myxV min ’dV nnx Va u?pam jxa ...íVu? mnsxn
noon Vap ’axu? xx’ ^a .u?nn nsoa VapVi nanp
...13 .89936 Va’p ’nxi 89935 nSOB ’nVa’p ’3X ,89934

,anx ’ia Vu? mm nV’Vm on xV .nu?nn mnt uVa’p

’sa po ni’na mns Dmi’ya au?nnV pu?aa umx
."nnnx ’ii’u?a nnai nmx" it .na ny iiau?rau?

.D’piVan nnxV maym d’tdx 300-3 Vu? nxiap

ona nx’x’m D’Viyi vn D’piVan .msoa nx nav m’x

.mu?na pn n’n nnx Dipa VaVi onnu?aV .nxonaV

ny D’a’n nx mayn du?i n’a’is nxn nn’n piVa VaV

Vai anyi npia Vaa nn’Don .nniay nunaV iamV’u?V

’Vy .ma’iDn nxna p dj na”pnn onV pu?nnnu? oys

.íxípvaa mn’soV main vn xV |xa mvsonu? ,p’xV

nxmi .va maxnnVi VVynnV ’yxax vn mn’Don du?u?

vn |xa .onyn Vy Dmx nvayn Dvnxon nx’ ’a

omx a”n Vipiüinsnu? Diu?a .nxnsn ’sa .mvson
n’Van Va nmn xVu? pvaa ,nxi panV px nnnx ,msoV

xxv |’X" íau? piVaa D’Viy3 nn i3”n i3n3x .nmsoV

]xa Dl .oiu?’n ’Vai piVan u?xn Vu? mu?n ’Va "xa pxi

:naiVa ,nnx ix nt "nooüVx piVa" Vu? nvixnsnn vn
,yu?s piya üdu?3u? ’3ani Wa pna mnu? .piVan u?xn

.nnu?nV na px Vax /iái nVan

D’DmDDino D’sanin íx’xm oyD ’nai isVn D’a’n

mxau? D’nann nnx .íxanV a’aoau? nniay nnnaV
yVpnVa yianV mn m .nmx on xax nx p’oyn

n’m ’n’Vn D’a’n nnxa .i33’a inna’ aiu?u? axaV

D3iD .mnan Vu? nnnon nxanaa ’mx tau?xV pix
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my’p oiya xnpny *pi m Vy opin ixVx n:na

’IV Bmna ,O.T. (O.T. Bau Allach Organization Todt)

naiy npooxi pnxa poyiy ’naVna «pi im .1944

mn »piV .o’inyn o’innm o’VysaV .yiypa ’Vya .moa

v ’pxn yaya ona nyaV myx íViyn o’V”n vn

sasa D’ia íyaVu; ’innm xayn laa xViy O.T. o’ia’o

.pnpvmsx

my’an Van *pa ia vm pp mn ninnn nuu?

ominiyV o’ima 4—3 myi omoxn miaV o’ima

1500—1200 nmaa vn .(urm nynn .nxona .naua)

.oioxpni nVmnn ,0’iman ’Vma x’yinV ,D’ra' d’tox

,nVan ,yiys ,nn :jnya ixVany o’iani dVib vmy
.myi D’vnmp

íV’xi o”:ani Daxnnn myp vn mnnn npsa

a’aoa onanym nmay maipaV i:mx ívViy D’V”nn

npsa ’ny .SS'Vi uaxannV ,O.T.*V íamiyn ninaV

Diya pyp :vn ninnn Vy o’xnnx vmy uaxnnnn

DmVyi ona nam myiy .Bush oiya pypi Mayer

.“pyana

D’pnnaV ’Vn nmayV nxy’ ipiaa iyiya dv dv

nyyaiy nmayn .onyinn D’V”n mVa ,a"p 5— 3 Viy

nnan m:a myysn niapya ,0’VyBaa monn ’ivs vn

lonnny Vna mV’oa oip’iyi n”ia .unna omvai

.mxVpna miay |ai B.M.W. Vysaa miay .niyyBnn

Van o’xinV D’m vn mn mnna ovpn ’x:n

nviatn Va xVV ,ii”n .mvr Dna ixVany K.L. nnna

xVVi .msa naiy ’aiV nvaixV pa minxa minyan

uya mn nVa’piy pián /nai ’mxV pa omi mp’B

.mynxn ninnn uVn’piy piaV inv ix mns nnt mm
’mn O.T. minnV rnin" nmmy nnx naun x’yinV

.nmaya ii”uymy D’voxV pVm mn *iumy m:p mn
ona unanV mn jmiiy onyinn dv an mn xV oany

xVV ,’tx .rnany xV dx naun nmn v Vax ,uyin mn
,’nnat au’nV .nposm D’nnn npiVn .mnVia’os pso

.1944 niiy *1103

B.M.W Y13B1 Í? .42

nmaya naama nmn ixVxa nmyxnn ’nnay

miay nmn m ,n”3a nmayi D’Vysa Viy monn vvs

nmayn vyxa myp nnv nam .mmnai myp n’VD

5 *a pmaV nmayV na’Vnn .mynxn írnia 'nymán;

diu; D’aVa Dy SS ’Vm ’ivVa nn’n maa mim a"p

xaVa ’ia na imu; av dv uyaa .nmaya ívVy naiy

nmn dx di .miayn oyiy ^D .DnVu; D’aVan nx nVxn

dvx nnn myiy 12 nvnV Vax ,my ’nmnon ,myp

’V^n Vn; nvíVsmnn di mV >101:1 D’aVa mVoinn Viy

Dxya ,'V Din xnyia niyp mn .nVxn xaVan ’ia ,ss*n

mp nnx xV .an Vao ,mn maipa omoxn VaV i:ViaV

n:n ^ayyV ’nnax .'Vsx npVn: "npvv mir
unaonun dx ,'nxi ’ax oy nn’a aw nvnV miaun
px Vax .D’xxa: onu; ns’x ,n:nan ímxV nyva mn
dx di .rnyya nnyyV ’nuVnn .wt’ xV ?nxt D’xino

Vy nnaan t>oxV 'niyi': .ímyVa pa’oa ina nmn
mxa ínViy: ’nxi ’axiy 1V ’mD’oi umsonuV nnann

nmn mxa ,min ’ixi ,ixVx orca mnaV D,oniDo:nün

niyiaV rnym Dnu ’ix dx 01 .omx nm nvnVi awV
oia'ia iV’sxi ’V a’iyn imxn nann ’nynsnV .lymnn

’ax ’ai .nVooVnp oiya ninaV nyva mn umsoinumi;

.jxVx mnaV iiao xsam mn mnaV inVw: ’nxi

pax nx xsan nnxi pV nnx .umsoinuV ny: ^nuxn

,iV nmn .nm: ,n:Vin mox mn mn imxn .^nx nxi

n:su; n’ox Va Vx mV>xx mimnn nnx ’V nanon

n’n xV xin ’a .p’xV a”n ’ix .ínniy nx lyp’ai vVx

piynx mn Dnnx omoxV lomiy mn’n n:Vmn moxn

.ímaa oniVm nann vn

InVn nanaV ms?s .40

.oaina ’ixi mn omsonoV inna: omox 57

(onV yan) n’ai’n onVn n:a nx i:Va’p npian myiya

anyu; ’mxn myxa ’a mnx nVnVn .mVn pnV nxmi

xV my nampn nnyyna D’yssn .myy ’isa naiy ’ix

íym .nsoi: nnyxa mayx i’x pnyyV ’naiyn ,mVm
D’V”nn .nniV nnx non myy íny ’V nnann nna

nyi ixana inna .SS xVi uaxam ’V”n vn i:mx ívViy

m:V i:V miyox ,a"p 30*a Viy pnna ,nVDoVip-“|xVx

ívVx D’V”nn Viy omn VaV Vyai ,D’a mniyVi o”ays

.’iynx mn
nx ’nxsn |ax oiyi ^xVx mnaV nym any nxnpV

nnyn iyxn Viy ’nyn dv Viy n’any nV’sn pnx nxi ’ax

.Dmm p’ia my oyi ’nxi ’ax oy nm naa ’nVVonn

’V nnm íxana isiyixa ’m’my noipnn Va uyaa
oiya ’nxi ’ax nx any lyusx my ’ixiy aVa mpn
ura mnorny mnyn Dyo n ,px .ixipmaa ínyisny

nnx Va ?nana Vmin m ix nnnynn m .tynna uiyisii

.miy’oni innax ’aV nxi iynoV ’xiyn

mxa mn ,*]a nxi nnaV myox dx .tynna mmxn
’aan nx mxyV ’nVia’ xV .nVia Viy ’aaa miVai iyina

Vy ina D’xnn mxa in omy mxi ’ax nx ’mxn myxa

.naVa D’n’ nmyy Viy ]ai pnoa m Vai .oasy Viy

InVn nana .41

paV íxan n:na pa pnn yyaxa Dpm ixVx n:na

nVyaV iá vmy Vm Dn’ox nmaV may ,pvn myn
’ny nya .d”ü’Viq D’n’oxi nanVa ”iaiy 10,000 *a

ninaV íxnp pVi nVooVnp Diya noaV -pao ninan pip

.Karlsfeld Diya Dl
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myna V"i pa n”n n nm iaun "nnn"a naVa Vw

nan ’ax Vu> nmn n’aa pmim — Balasagyarmat

mxa nanp nn’n mn mixa narnty urmm Vax ,\ym”

’axyV rnVroty n’iamn naum jxaai .n’iamn nau;V

.mxa nxp pi pisa

Vxu; ,n’ra *jV un :nmVa — nríV iaon —
ppaan

’aV m ppiy nm ni ni .iV ’n’iy ,’V px —
.D’J’D rm x*? D’T’oxna
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mn'ü np’yn mán mn’it Mayer nx ’P vn .xPn

.’üpmp mxa V’yn •rnuxn xim nvn©m nvvvy

vyann mi oai pan onx n’n Bush npaan
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u>yo ,>oo>Jioip*>o»aion )io7on ,'Pnin nN"n
n>n nt»nn3 .noyjo no P by nnipo nn>n
pi 7in 7N vonpiot nooo py n’Niob m
nopD ,"n’ooy n>onpio*T" mnoa mnNnn mip
'

po'p 771100 n>no ,moNopn >oo>noip nooo
>*i>3 mnioi loiDJo ,n>nmon nan’N nu>*ro

.onvaion mnan
Pn vn n>JN3*iNJb ntno omoNnn o’iin’n

ipny Pn onirn .maca mayn nnoi imoo
o>onn oP»nnoi ,n*myn miPon onmn>n>o
N3K3 inp >13 7in i>yi7 inipnn ,o>Jonni

o>nn>n .nnyo non 7P0 ,nmnni ooiin
ooioNin 10 vn ,m>ion nny>3 nnnono
,nmi3 mmoo .mnno inP n>JN3

_
iNJ3 inuo

INlfOO ,pN'PN >3110 i>01 11J>1 >3110 t>0 V )113

on 01 ,i>yn iP ooon o>i3>n Pn ot>po

on>P> .i>yb ioj3jo ooioNin o>nn>n p vn
o>iin>n o>P>n vn pN'VNi iij>i mnooo bo
loioj o>nn>n o>P>n bio inP ,i>yi omoNin

•7>1101N >30332

>13 o>nn>n ^oip iiiNnn mno iy

.io3Nn mon n>iin>n P>npn >js vn 01P
>j»ji vn inuo i>yb iy>ino ooioNin o>i>ion

o>nny ,o>nnio ,o>nn onoi n>nnoioi P>npn
bi o>Nbo vn onon">mi nojin*n>3 .oPbinoi
noo P3 ,o>iDO ,o>jo> o>o>m ,niNom >j>o

mpjb 31 7103 ion önnön .no nP naui
>100 .oiipon n>poP n>o3Pi nojin-mi vn
,
o>Pinoi o>ynp ono ,nooi Pbiinn mm
mio o>3oion .onpn piNi ooipob ntmn
ioiNnno3 i>o .loiNn moi no oboini omo
P>onn vn 01P ommn 701P nn ,mn
bo o»uiNn nnoiob mio^n nb>npn .ia>m
mb>npn bo nmnb po inNbi) m>io3 mb>npn

.(n>Jom

iiapm n>JN3*»iNJb nmb Pnno o>i>ion
>3110 bo unbio by ,mion Nbb ,nyo ,nno3 by
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,pmo murnoPn piiN .anyai ipiaa nP>onP

jio33n*n>a oPPaai ,o»nP>np o>3»3a dód iüoip

>*ioo3 .pmo ni) '(no nmp poPyn'ma ,^n)n

.nnapn n>a Pp iimon Pa iopii np>ip mann
ipii3 np>ip mann op33 Pp onnan op jin

nminm niPmpn Pp nmian n>a i>panP

03 op o>nüo3 onp dniíd) upiNpiaa noona
.(óim

Jinro> Py irmwm i>ya nPaPan >>n 03

o»pon nPaPai nnoo »n Py ipn i>pn .o>pin

Pa nPom Ji>v»>aitm no>pp oNnna .o»NOüyi

pp mivyi py irmain nPaPan >>n .n>pon ni’
nt?i3 oown myispoP o>3>pidinip .nmoiNip

0>3nn31N1p ,)3103 ,nPN Vn NP .n>3N3''3N33

nonnP 13130 n>n iám pp .napa ow Pp

DHin’nv) ,o>3>oiaiNip dPk i>n .n>ut»3ioipn

>yiüpon 03i>03i onnvon on>ni3iiP3 ppa

nPn3ni Pn30 >i>pon na inP>o ,o>o>n naapo

n>n mm Pii3n a’oioiNipn .nmo >i>p<3ni

aano nmi ,onan 800*a laina PPap ,"Pi3>üi3"

o>Pno o>oid ,o’3wn myi^poa o>Pyoo 23*o

,>P>Nn 111D>tn P3N10 )3131> 1P10

o>P3 70) 3imopo 71 n>3N3-’3N33 o»n óva
o>3»3o i»iy ,o>o»po aiy Paa .(o>i33 59n

H3P nPNn o>P3Nn jiiop iPnP .Pii3n ntoa n>aa

.nNipn ooP 03 nanoa

1>>i3iip »33 ,mo>N i>>i3iip ,pi>nP pNp
1>aippio ,omaK i>aiPi30 ,Pnd impiNo ,(iPin)

,oip i33nPvy /31V3 pid>p ,ipin hiinp ,11133

n>Pm iio>p ,iPünP Pp3ia ,n>Ptn i>aiapN>

npom on ,(n>3Na .a) i3> pia ,(nopi3io)

.0) ioPn >iiP ,(oipoip) írni pina ,(i3>na)

’1>3 >N1N3 ,(n>3N3 .3) ni>Opí 0»11 ,(n>3N3

.(oipiop)

o>Pinn oopm omnm ,iai Pp iPPd

n’3N3''3io Pp m>iN jin o>opi3 )»iyp ,o>ppnni

o>nn> o»n Pp np>p>n >jo>po on ,nPN o>o>a

p>n inp» nP mn yippn mn óin oy .i>ya

nyi> n3P pnoo nPyoPp ,n i>ya Pnip> yno
mP>npo nnío ,o’3ii3oi o>ppid o»nn> o»n

.n>3N1lP>P3N!P3 Pnip>

,n>pp’3ioipn nsPoon Pp n>niP33oPi nnipnP

1i3no >o ,o>nn> 03 iPa3 ,n3Poon Pp nnpia

jin aiyi op Nin .nnai >piyo vm ,P31no >oi

nPy (1951) n”>pji J13P3 .p>inoP y>3ni ninon
.Pnip>P

n>n n’3N3*’3N33 np>Pon jvinp Pp Nan ain

on”iaiKn >13330 n>np .iidni al napp> ain
' •

P’iínP Pinpn Nin 03 .aipip Ji>ai P3’P n>aP

13130 ippo Pp n3»iy ni’wa P>unP in>3P no
pn n>3N3''3N33 o>nn>n idpopd .n>Diyi mP
jin n^n rmioppni ,Pnip>P ipy oaiipa ,nnoi

y>3n Nin .n3>ion jin 13dni ain 03 aty ,my2»

,onni3n .oop noa ooP ipd3 op ,pniü3N i>yp

ao>03 wy ,mnapo nPP onnyi o>3pi oan
Npp ,nON3''3N33 "l>OJin 13” JIN 0»pP OJlP3>

.onP pop Paa pioa nP>an io»p on .P>Pa naa>

nPn n3io n3>N n>3Na*'3N3 nnn> Pdpd ,ovn 03

nP>an o>o»po ,PD3 o>yaiN-o>PiPPD ,pyo >jio

.ov oi> na>üa n>aiy

nynin noipnn nn>n 1958— 1948 o>3Pa

n>3Na*'3N3 >im>P osp piodi noon nnn>P mva
,n>pp>3’pNOpn noipnn Pp o>3p nPN vn .naina

ipnoP o>ai o>iin> nppni noi’ün na>n Pp
D3’io nüopn Pp ,ni3i’ü jiopío *jio nmayPi
noyin nP>npn mnina .pl kPPi Piai nPP Pnip>

npy m n>n .n>ppoioipn niPoon nan pn 7N
ain Pp ippo m n>n .ippi o>o>n ippo Pp
03 nPPaai JiiipPn myi yan nppon .ínyia p>n

nP o>P3Nn .ínyi 133 ihn nnopo >33 Pp rmppn
o>i>i>i nnopo >33 «)Ni ,n>pon nn>p Pn3p n>yn
oip nPP NPaP laPpini iiüy3 o>P3N .o>p>m

ji3po .nyiüin nüp mmn 1959 nipa pl .na>p

nipa .NPan )o o>P3N innpa Pnm ^P>ni 1960

ipuni n>Py >anpoP o>3ian poynP iPnn 1961

Pii3 n>Py P33 Pnm in oioni .Pnip>P rnpyp

ninina .npyo nPyoP Pp nppon nnNP ,Pnip>P

onP n>n nPp o>pin 03 popP ipun nPmpn
loym 13 .n>pp>3ioipn nsPaon Pp ian*>p>pi3

INoina npo ny>pN nPmpn PNia 1959 nipa
npy )noi>io Pp inny >oP imPao >nPa piino
1133 .nP>npn oip>pa mPiya nos yuaP on>i>a

yiap i>3ö n>uanp ,i>yp imo o>nn> riNan
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b>oo>a n>iíO"'>N3 >N3*i> idik 3iib>yo

1996— 1958 0002

>012 >»y 2b03>23 010271 \yp2Jin 1962 31302

,2"712NÖ 233>lbO 22301 ^>21p20 >*20 ,222013

n>3N2-'iN3 >N3*i> ni2nn\yn2 o>227i 3io>on íny!?

31N 1332N >ib >p>o oy 2n> bpoio 7100 .>(2N2

7120 ,2>2N'b712 "0>0p0” yilblp OblN2 7)0>ON7I

>pbr> boo iy>in 20N on2n tinoo 23ii> lonnoTi

•12ND

,1962 31302 nb3*i07i oiooti 2nNb ,1963 3002

oy o>o2n o>biy orni* r>2 tduti Ji2>oo iD2yi

nDiin ni2>oo iu2N7i i2y *jb>Ni 11 71300 .OTP2b>

.y3*1002 0>>3130 b22

nvroon 711221N71 >o> ni22yj 1980 3000 bTiTi

.7io>ra oyoi 2>2N
_
b3i2 oyo

>012pb 11221 200 21Nb N3i> 1976 31302

>b3103 22n P\y 13)2>2y2 1132ND >”y ,7I>3N2''3N3

.b”l 1200

: on Ji>n2i3n n>232p2 yi32N7i nbnin >22n

2b03>23 (010271) >23i —

p320 D>20 —

2>223>23 (>3>0) 07130 —

1>21p02D 2J10N —

1320 (IpOO) DOO —
p20 02bN —

2b03>23 <)01> —
20bl 212 —

02bN D7I22N —
bOOIO 0217l> —

(1994 31302 2003) Op20 (ipPü) 22302bN —

(I>21p010) 112>0 >2* —

>biü>3 ibnTi 7)0071 obiyTi 3ionbo oi>o 2nNb

'1Ob0 ,71>3N2''3N3'b 07)>2130 OlpOb 2117)!? TINIOTI

;
112>271 3113000 210013101 O1p01O"'3N3 ,7)>3N2

1217) p .2iyi 13b2'1322 ,2bN113212 ,12N2 ,1>201N

7l3>N2p1N 31>1DO ,71>02 31212y 3113DOO Ü>223

.71>2b0131>20 212 310103 7)22001

7I310N2 7I221N 0>bl3*>3 313*12p 122y 1946 31302

pb 021p 10ON 12 10071 211>N2 O>0O37l 22lb

031Nby7l 020 ,0>217>>7I DN 7P23317I 311310b0

bl227l by002 7IO»p3in 7I221N7I) ,2p27l 7l1312pb

.(22yob 0322 ion bo

7ION2-ON3 nb>7lp >32 PflTI 311310N27I 0>302

.2NOOO 3)b>7lp >32 Oy 7122W7I 31N 112yb bN20>2

22yob 117)) b"l 1200 >b3103 2271 0>bn7l 1958 31302

bO 311221N7I 31N 112yb (7I>3N2''3N3 2>b> ,2N0002

.22032 ,7)N102 10030 7)>3N2''3N3 >32

7)>3K2''3N3 >N3*1> 1132N bO 7lb7)37l7) >22n

:1>7I 17171 0>302

b"l püO >b3l03 2271 —
b"l 102y7l 2b3 —

M »»
• •

>p>o >ib —
101> 2b03>23 —

b"l 2N1 O»7)2b0 —
1961 31302 <1203*71 — >pN 2b 2"2 —

1961 31302 <1203*71 — 01020 2b03>23 —

3113*lbn7l 3)>2 OblK2 71221N7) 7)22y3 1961 >31>2

010271 y>217l 7I221K7I 020 3lb>n312 ,2>2N'b312

21312 1132N7I byO> TINbTII OVTIO >2 2b03>23

7)>3N2'1Ob0 ,01p010''3N3 ,7)>3N2''3N3 >N3*1> 1132N

.7I2>207)1 210013101



1996-1988 o*)\í>a tmNn n^mn
on» .V'r ympvnn apy* ,pnNn YV - i^aini (wimn) *aa*

mox ,y*aipia mna ,10^1 *rn Vo ,u>pia (ipb>s) oa^N ,inain* »a> ,pna

(y»aip\!>iö) ]ii»» >aai yna (ip\tm) nwn maim (*i»a) onia ,y>aip\!>m

AZ "IRGUN" VEZETSÉGE 1988-1996-OS ÉVEKBEN
balról jobbra: Grinfeld Cvi (Hermus) - elnök, Herskovits Jakab

Frank Mirjam, Grinberger Gabi, Farkas Alex (Celku), ,(V't)

Valter Dávid, Berkovits Frida, Herskovits Eszter, Grinberger

Pinchász (Pinie), Grinberger Mose (Masko), Ferenc és Miron

(Moskovits) Cvi

y*an*vr b*o»» )tnn .1993 na\ya aoN-^na "nna*>ia" oVma nann na»on

(n*)N3'i\»Van)



1995 íii\!>a "n>n3'*ja" obina a»3K'^na n»”pnn\r> (v>*a*m*) mám
,ow*ip nmaw am ,©»*ii bn ,*rtaina wittin /ia>»^ .n ann spn*^ 'fmvn

(y»aip\í>iö) ]iv» *ast .imina (o»a) onia

EMLÉK ÜNNEPÉLY 1995-BEN, A TEL-AVIVI "BNÉ-BRIT" TEREMBEN
balról jobbra: Rabbi A. Laufer, Grinfeld Hermus, Weisz Zoli, Rabbi

Krausz Szimcha, Grinberger Pinchász (Pinie), Miron (Moskovits) Cvi

i »»» njwa 3»3N ?n3 "Jin3'»J3” B31K3 7n3TK3 lUIKD *13T1
MIRGUN" TAGOK AZ EMLÉK ÜNNEPÉLYEN, 1995-BEN, A TEL-AVIVI

"BNE-BRIT" TEREMBEN
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DEM V

Difi t ntolnai uras díi^ 'mji
•• t T * t

• •• I VT • * x Í

(
(n ,i"j ursur)

m72W ny mö’ttnn nx xi^tt
1

? “pn m/art nnu/n Va “^u/m

Yiuurmm mxa-wVa ,rp2xa-'AX3 umV’np oa

roirVy ,1944— -rum ruun nnjüinn ‘
,T>"

l

7y yaunxV iVrimp

rrnoua^ pl nann puVu/n rrnoiV u^a .omx rpyjn 1

?

,mKj mVu/n min ,Mb Tavn 1

? nu/paa •‘minn puVtpn

.rpV’Vu; naiu/n uVap mim1

? .írpp'' rnn’ttn nx

,jn*r>a ,0^ laon M*b uron n^Vu/n nmu/nn mapya
nan bib u^ai ,nxiuo iüdju; irpp’ mnu; tpo^x mim bv

mn 1

? nnr>nn íjoannu; ,oaiu ’n* bv xxvmb rmpaa pnxn
.nxiu/a 1DD3U7 n’jaun nnan ,nnau7nn ^a m»u; nx ,it

*73 bv .pnxn nan n^r-n nwn nn^n xb injwV

nv ^qt 2513 *>32 bv unun ^Va^pty mnu/n wü ,d^d

nmo inavn n*7xn tra-rn nxi "nun t>" bv nnrivn

.nViy n'viw'ab ,mnwn Va^n — "nun t" nin 1

? 1994— 95

nVap nnu/xn nn ia "nun t>" anan ]xa tpx->nn ux
.mnu/n Va^na ‘711/ mnu/nV nmaym nyn ’ai 2513

"nun -p" ’oau Vaa nannu/n pnxn nVmn ,p 112a

.rmnibi nxiu/V paatn nra n’anwn



YAD VASHEM oun T>

m
The Holocaust Martyrs’ and Heroes' Remembrance Authority rvvoa!?') nNl\yb ynD>tn mvt

29.11.1995

pT»n OS in
moom mNn-mNi ,»nsv> ymN

7324 .“T.n

61072 !ON-5n

^iDjn yno nn

ormynw nyn-oi ío níup ntn 7ün»i ^vn-on nUwn ’py inn ^ mm óm
Onpíno ,D«n-T»i 7ün rrm©n 5omí>

, NAGYBANYA nínnp

,NAGYSOMKUT Jlínnp Í>W

, FELSBÁNYA ní>Op Í>U>

,k. monostor nínnp í>ü

.nagybanya r>yn niom doüoí> Do^on

ny-on 1,427 -

ny-oi, 483 -

ny-on 255 -

240 -

-ry-07 108 -

p^m un .Tyn-oi oa í>y numpn mnw omo ynm 5y im ooí> oom un
nnn> romín notí> oo ,nm\9n íomi oíny mnuwí? nyn-oi nN rm\s:n

.tPNin
*1

.mpn ynom nao nNsmi nní>sn ddí? í>nNn um

mftun íom

1

' r i i 'M? 7 ^JF Pl IS At L M t r i 7 r
> ’ r A X /s'»r^ i .C;;o ,751cii ,^7V7 ,9ioM rj>\n*.nv ,\-y;

7

i r:



,vip»m"jK) ,n»i»o*'aN3 rii^npb o>on>nnn "o\yi *r*'^ "tv »sn" nvon

A NAGYBÁNYA, NAGYSOMKÚT, FELS BÁNYA ÉS MONOSTORI
MÁRTÍROK NÉVSORA ÁTADÁSA A "JÁD VÁSÉM"-BE

1992 nj\ya rvm;6i ntowb tnam oi»a "o\yi *r»"a prmn ír nmn
A MÁRTIROMSÁG EMLÉKNAPJÁN

KOSZORÚ LETÉTEL A "JÁD VÁSÉM"-BE, 1992-BEN
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másán pns

”naso no'-i'i tan Mr np"V
T *• “ TV *1“ ’ V T

' ^5“ I- •-

(n"0 ,K"
,

7 n’^snn)

nnnn

mn1 ba Vxnun nap 1

? x^an^ arnya ux ^x-iw rmon ’Db

Vxnun nv .naya apn 1

?! xmab nnaun nx mnnw nnm’ ix

nxa mm .nxtn nnyan nx na vn nx pm vnnn ^aa

x 1

? nu/K *miwn" narr»xa any bv ,nxtn nx~mm nav>xn nxwn
,rpJKn-':iio nnp’n nm^np aa bv aamai mmnn mn1 bv nnoa

myn nx a^p 1

? rb n-iu/a',x xVi muumim naxanu/Va ,inpaw'Ax:i

.ntn

mm ('üi’nK’*) piát »a
,

» nwpa nmx nxiu/n txü

inVx maoi nxiu/a idww um^np ^nV nni^]

.pu/xnn imawiua yourix 1

? ínpVyy mnswn 1

? — pma x"’

mtyn umaonua younx 1

? mpbuu/ mnswn 1

? — pma ru

.yrr> *0 Dín’p 1 nmua nym\y nVx bab — naua '»

,1944 — “rum a^axa ymunxa apinn bv ,nana pVym u-pp’

'yypb xam xV arm nnx c^x .ifim pvt ymw 'bya naia iddj np^m
.naya px ana nnx tpói maV paxi 1

? Vxnun

tpoix yyaa bv Dau; “inon aaV yvra nnan pmxn n^run

u^rnn pmxn nana uVapu; mau/n .nxiu/a laojiu/ lan^p"* niüu;

nnau/a bab .m aaoa ib^aju; nr^am maya ma bv m myanV

mayán .manwn mnx maya minn nmiaV í^xi naya anym
.a. b. c. ~no '•ab mv’Diai m^np '•ab mpVina



naiaom rpJKa-’JKJ urVa 176

nan runnb ymuriKia numan >T'-
I

?y inpVa um^np uan mán

bv iaa*vn uaVnnnur mmKii w»a íniKa .nuniai urna Dpmur

namurn nuVnn iVrpp au/K ,nmnu VKaun mán 93 VQKnn ,inmK

juntán Dmypn nma" 1

? urnu/Vi na^V kVi KmnV pnura mmn1

?

:rpmnur anana inna ]n -pi .ina ítm Dmmanur ’aa
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Hátrahagyott levelükben ezt írják:

"Nem tudhatjuk, valaha elér-e ez a levél valakihez. Ha azonban jószív

ember kezébe kerülne, ...azt kérjük, mondjanak káddist 93 ártatlan, tiszta

lelk, igaz zsidó lélekért.

"

Ezért megkérjük azon közösségi tagjainkat, akik a Varsó-i gettóban

tartózkodtak, rójják le erkölcsi kötelességüket eme 93 lány és asszony eltt,

és gyújtsanak gyertyát számukra is.

Hitközségünk tagjai közül legtöbben 1944 tavaszán kerültek a

gázkamrákba, Auschwitzban, többen pedig idegenben haltak meg, úgyhogy

nem is tudjuk pontosan hol és mikor.

Nagy szívfájdalmunkra egyetlen halottat sem temethettek el zsidó

sírban és egyikjüknek sincs sírköve. Néhány évvel ezeltt - mint az

köztudott - szervezetünk vezetsége egy olyan akciót hirdetett, amelynek

célja a Vészkorszak alatt elpusztult szeretteink neveinek összeírása volt.

A beérkezett neveket jelképes sírkövekre véstük fel, amelyek ebben a

könyvben láthatók. Minden egyes család emlékére állítottunk egy-egy

sírkövet, az egyéni halottaknak közös emlékmvet állíttattunk.

Drága barátaink!

Minden tlünk telhett megtettünk annak érdekében, hogy a könyvben

megjelen névlista, amelyet tagjainktól gyjtöttünk össze teljes és pontos

legyen. Nem vállalunk felelsséget a tagok által hozzánk eljuttatott nevek

pontosságáért. Elre is elnézéseteket kérjük, ha bármilyen pontatlansággal,

vagy más hibával találkoztok a könyvben.

A SZERKEZTBIZOTSÁG

Emléknapok ("Járcájtok") feljegyzésére:
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Az emlékmvek

ii vön Jákob egy követ, és felemelé azt emlékoszlopul"

(Mózes I., 31 . fejezet, 45.)

Drága barátaink,

A zsidó hagyomány szerint minden zsidó nt és férfit, akik

visszaadták lelkket a Teremtnek, zsidó sírban kell eltemetni. Izrael

népe generációkon keresztül sokszor kockáztatta életét eme hagyomány

megtartása érdekében.

S akkor jön egy ilyen szörny tragédia, mint a Vészkorszak, a

"felvilágosult" Európában, amely természetesen kiterjedt Magyarország, s

benne Nagybánya, Nagysomkút, Felsbánya és Monostor zsidó lakosaira

is. A Vészkorszak megakadályozott minket abban, hogy ezt a hagyományt

továbbra is rizzük.

E szörny korszak elmúltával minden évben tartunk emléknapokat,

Járcájtot, és gyertyát gyújtunk azon mártírok emlékére, akik közösségeinkbl

mentek el. Az emléknapok dátumai a következk:

Szíván hó 11. napja

- Azon családok emlékére, akiket az els szállítmányai vittek el.

Szíván hó 1 7. napja

-Azon családok emlékére, akiket a második szállítmánnyal deportáltak.

Tévét hó 1 0. napja

- Azoknak az emlékére, akiknél az elhalálozási dátum ismeretlen.

Nagyon sok közösségi tagunk került a németek által Auschwitzbl a

Varsó-i munkatáborba. Ebben a Varsó-i gettóban, melynek földjét tapostuk

most, 93 igaz zsidó lány és asszony vetett véget önkezleg életének, akik

közösen adták lelkket a Teremtnek, hogy ne kelljen a német tiszteknek

"szórakozást nyújtani" - mint ahogy azt azok követelték tlük.
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NAGYBÁNYA, SOMKUT, FELSBÁNYA, ÉS MONOSTORI MÁRTÍROK NÉVSORAI
ÁTADÁSA A "JÁD VÁSÉM"NEK

Oivwiioi ,n’3Na*wbo .uipniiy ,n’3Na"3N3 Dnynn nNi\yn n>mp ,rvn\y no’\>n nvoo
"dw v"

KOSZORÚ ELHELYEZÉSE A "JÁD VÁSÉM''NÉL
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The Holocaust Martyrs’ and Heroes' Remembrance Authority minapi rtNlwí? ynonn nivn

Mern Cvi úr részére
Irgun Jocé j Baia- Maré Vehaszviva
p.b.o 7324
Tel- Aviv 61072

29.11.95.

Tisztelt Mern úr!

Engedje meg, hogy köszönetemet fejezzem ki
Önnek az Emlék-lapok elküldéséért és egyúttal hi-
vatalosan is igazoljam, hogy a következ adatok
érkeztek a Jád Vásem múzeum archívumába

:

— 1427 Emlék-lap a nagybányai közösség tag-
jairól,
— 483 Emlék-lap a nagysomkuti közösség tag-

jairól ,

— 255 Emlék-lap a felsbányái közösség tag-
jairól,
— 240 Emlék-lap a monostori közösség tagjairól,
— 108 Emlék-lap a Nagybánya környéki falvak

közösségeinek tagjairól

.

Nagyon köszönjük Önöknek, hogy készek voltak a
mártírok neveit az Emlék-lapokon megörökíteni,
amelyeket a Jád Vásem múzeum ezennel beiktat
ci nyilvántartásba és örök megrzésre helyez,
hogy a következ generációk is emlékezzenek és
emlékeztessenek mindarra, ami történt.

Sok sikert kívánok Önöknek az emlékkönyv ki-
adásához .

Tisztelettel,
Avrahám Alexander
a neveketrz részleg vezetje
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JÁD VÁSÉM

"Adok nékik házamban és falaimon belül helyet és nevet,..."

(Ésaiás, 56. fejezet, 5.)

Hosszú éveken keresztül kerestük a megfelel
módot, hogy hogyan tudnánk elállítani azt a névlistát-

s ezáltal örök emléket állítani a nevek egykori

viselinek-, amelyen a nagybányai, nagysomkúti,

felsbányái és monostori zsidó közösségek azon
tagjai vannak feltüntetve, akiket a magyarok 1 944-ben

deportáltak Auschwitzba. Azzal a kéréssel fordultunk a

román és a magyar illetékesekhez, hogy megfelel

pénzjuttatás fejében adják át nekünk ezeknek az

embereknek a neveit, nagy sajnálatunkra azonban

elutasítottak minket.

Itt láthatnak egy eredeti Emlék-lap formulát, valamint

bemutatjuk még a Jád Vásemnek azt az igazolását,

amelyet szervezetünknek átadott, miután átvette a

2513 Emlék-lapot, és örök megrzésbe helyezte ket.



Jad vSem emlek tabla
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Valter Dávid els munkája a szervezet

számára az Izraelben él, nagybányai,

felsbányái, nagysomkúti, ill. monostori

születés családok összeírása volt, névvel,

címmel, telefonszámmal együtt. Miron Cvi

felvette a kapcsolatot a Jád Vásemmel,

minek eredményeképpen ma mindezeknek a

családoknak és mártíroknak a nevei meg
vannak örökítve a Mártírok völgyében, születési

helyeik szerint.

1994 elején Lövi Miki Grünfeld Hermussal

együtt befejezte a mártírok neveinek

összeírását, amelyeket aztán Hermus a Jád

Vásem külön erre a célra való rlapjaira

átmásolta. A felsbányái mártírok neveit

Dávidovits Mose (Majsi) és Mern Cvi,

a nagysomkútiakét Farkas Álex (Cálku),

a monostoriakét Grünfeld Emánuel (Manó),

Frank Jonatán és Lax Túli írták át a Jád

Vásem papírjaira. 1994-95-ben a szervezet

vezetsége átadta a 2513 névbl álló listát a

Jád Vásemnek megrzésre. Az átadás pillanatát

fénykép örökíti meg. Ezután a Jád Vásem
rövid idn belül hivatalosan is igazolta, hogy

átvette a Nagybányai Szervezettl a mártírok

névsorát. Eme igazolás látható az emlékkönyv

Holocaustról szóló fejezetében.

A szervezet önkéntes mködése ama
napig igen sokrét volt. Minden évben

megrendezte az ázkárát, Tel-Avivban és

Haifán felváltva, átlag kétévenként Chanuka-

ünnepséget szervezett Tel- Avivban, egyszer

Netanián. Ezenkívül, ahogy már említettük,

éveken keresztül kereste és kerestette a

Nagybányáról Auschwitzba deportáltak neveit.

Szociális tevékenységet is folytatott; 1987-

ben egy tagunk beszámolt egy súlyos beteg

ismersérl, aki számára ellátást keresett.

Ez a leírás a könyv lapjain olvasható.

Az évi ázkárákon mindig megemlítjük az

elhalálozottak neveit, a szervezet tagjai pedig

részt vesznek a gyászban, a temetésen, a

kondolálásban és a sírk-avatásnál is. Az
utóbbi években az ázkárákon az új emlékkönyv

anyagának összegyjtésérl is szóltak.

Az "Irgun Jocé Nagybánya, Felsbánya,

Somkút, Monostor" vezetségének tagjai a

következk: Grünfeld Cvi (Hermus), Frank

Mirjam, Grünberger Pinchász, Ferencz Mose
(Masku), Herskovits Eszter, Grünfeld Joszef

(Koka), Márk Álex, Ávráhám Álex, Farkas

Álex (Cálku), Valter Dávid (Dudi), Muszkái
Jehuda, Lusztig Baruch (Tibi), Mern Cvi

(Moskovits)
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A Szervezet mködése Izraelben

1958-1996 között

A Vészkorszak után hazatértek a heftlingek

Auschwitzból, Dachauból, Buchenwaldból,

Bergen-Belsenbl és a többi haláltáborból. Az
orosz, az ukrajnai és a bori rézbányákból

pedig hazatértek a még életben lév
munkaszolgálatosok. A kevés hazatért deportált

és a gettókban életbenmaradottak résztvételével

1946-ban elször Nagybányán tartották meg
a "járcájtot" és az "ázkárát" (a halottakról

való megemlékezést). Az esemény a volt

gettó területén, Bernát Dezs volt vashámor

üzemének területén zajlott le. Itt, Izraelben

pedig a nagybányaiak a szatmáriakkal együtt

tartották meg az évi ázkárát Bné-Brákban.

1958-ban a megboldogult Stern Naftali

rabbi, aki Nagybánya szülöttje volt, kivált

a szatmáriaktól és Bné- Brákban egyedül

rendezte meg a nagybányai ázkárát. Akkkor

a vezetség tagjai voltak: Stern Naftali rabbi,

a megboldogult Geller Hersu, Lövi Miki,

Grünfeld Joszef és a megboldogult Feldheim

Valvi.

1961-

ben a vezetséghez csatlakozott dr.

Lwi Áki és Grünfeld Hermus. Ez év

júniusában már a tel-avivi "Béit Háchálucot"

termében tartottuk meg az ázkárát. Eme
alkalommal jelentette be Grünfeld Hermus,

hogy a szervezet ezek után mint "Irgun

Jocé Nagybánya (Baia-Mare), Felsbánya,

Nagysomkút, Monostor és környéke" fog

tovább mködni.

1962-

ben az Amerikában él Nuszbecher

Bumi, Markovits Marci és Schlesinger Szender

felkérték Grünfeld Hermust, hogy rendezzen

egy baráti összejövetelt a nagybányaiakkal Tel-

Avivban. Muszkái Mose (Miki) segítségével

a találkozót a Maxim moziban rendezték

meg. Az ország minden részérl eljöttek a

nagybányaiak erre az estére - több, mint

százan -, ami ismét csak bizonyította azt a

régi nagybányai összetartást, amely az ottani

cionista szervezeteket jellemezte.

E sikeres talákozó után 1963-ban

megszerveztük az els Chanuka-esténket Tel-

Avivban, a Ruttnál, a Ben Jehuda utcában.

Ennek az estének a díszvendégei az új

olék voltak, 10- 15 éves gyermekeikkel. Ettl

kezdve átlag kétévenként szerveztünk Chanuka-

ünnepségeket. Az ázkárákat pedig 1980-tól

kezdve Tel-Avivban, ill. Haifán tartjuk.

1976-ban Stern Naftali rabbi

szerkesztésében, a szervezet közremködésével

megjelent a nagybányai mártírok emlékkönyve,

melynek költségeit Weisz Zoltán, tiszteletbeli

elnökünk fedezte.

Az évek során a szervezet vezetsége

állandóan változott. Többek között a

vezetség tagjai voltak: Glück Jichák, a

megboldogult Hersch Ben, a megboldogult

Dux Elemér, Frank Jani, a megboldogult

Ferencz Hersi, Friedman Mose, Ferencz

Masku, a megboldogult Icig Sanyi, Ackermann

Mordecháj, Herskovits Zoli, Lusztig Báruch.

1987-ben Grünfeld Hermus egyéni

kezdeményezésre elkezdte összeírni az

eldeportáltak neveit lakcímük szerint. A
hiányzó neveket Ackermann Mordecháj, Lövi

Öcsi és Muszkái Smuel (Jen) segítségével

pótolták.

Idközben a vezetséghez csatlakozott

a fiatal korosztályt képvisel Valter Dávid

(nagybányai születés), Miron Cvi, az

azóta elhunyt Farkas Cálku, Frank Mirjam,

Herskovits Eszter és Grünberger Pinye.
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a zsidók, különleges kéepességeiknek és

hosszú évek munkagyakorlatának köszönheten

hamar vezet- és kulcspozíciókba kerültek. A
legnagyobb kooperativa a "Gotinol" volt, amely

mintegy 800 tagot számlált, és 23 különböz
specializációjú üzemet foglalt magában. Errl

Jonatán Frank saját elbeszélésében vannak

további részletek.

Mindent összegezve, az idsek, a gyengék
és a betegek, akik még ma is Nagybánya
levegjét szívják, a zsidó élet haldkoklásának

utolsó hírnökei a városban. Ennek a

generációnak a kihalásával, nem marad senki

Izrael törzsébl ebben a városban, ahol több

mint száz éven át pezsg és sokszín zsidó

élet és Erdély egyik virágzó hitközsége volt

mm

MISIK

VISSZATÉRT MUNKASZOLGÁLATOSOK FELVONULÁSA NAGYBÁNYÁN
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és megtartotta a kóserság szabályait még a

legnehezebb idkben is. A Vészkorszakban

elveszítette feleségét és két gyermekét.

Felszabadulása után teljesen egyedül érkezett

Prágába, és ott telepedett le.

Miután újransült, feleségével, a rabanittal

együtt érkezett Nagybányára, ahol a visszatért

deportáltak t választották az egyre növekv
és ersöd hitközség rabbijává. Sajnos Chaim

Altér Panet nem maradt sokáig Nagybányán.

A rabbi megértette, hogy az egyre izmosodó

kommunista rezsim alatt nem lesz lehetség

sem a vallási törvények betartására, sem pedig

hagyományh hitközség fenntartására. Ó már

a legelején meglátta, hogy a zsidó hitközség

a hatalom örökös nyomásának lesz kitéve,

és gyakorlatilag a kommunista párt befolyása

alá fog kerülni. A párt hálójában zsidók

is fennakadtak, ki önszántából, ki pedig az

erszaknak engedve, és k a párt utasításainak

h követi lettek. Mindezt rabbi Panet elre

látta, ezért elhagyta Romániát, és Párizsba

vándorolt, majd 1951-ben Izraelbe alijázott.

A nagybányai hitközség következ rabbija

Iszaszchar Dov Dachner volt, aki a szigeti

és a koszovi rabbiknak volt az unokája. Ó
is megpróbálta menteni, ami még menthet
volt, a vallással és annak értékeivel szemben

idegen hatalom ellenséges légkörében. Amikor
a nagybányai zsidóság száma az izraeli alija

hatására fokozatosan csökkenni kezdett, és

a hatóságok is egyre inkább beszkítették

a zsidóság életterét, rabbi Dachner elhagyta

Romániát, Antwerpenben telepedett le, ahol

néhány évvel ezeltt végleg távozott az élk
sorából.

Akik mégis maradtak, fleg idsek és

egyedülállók, megtették a tlük telhett, hogy

megrizzék az örökmécses lángját Nagybányán,

hogy az soha ne aludjon ki. Amennyire tehették,

fenntartották a minjent is. Még ma is, amikor a

nagybányai zsidóság már csak mintegy 30-40

ft számlál, a tagok bizonyos idnként tartanak

Istentiszteletet.

Az 1948- és 1958 közötti évek voltak

a legnehezebbek a romániai, és benne a

nagybányai zsidóság számára. A sztálinista éra

évei votak Izrael folyamatos és féktelen

ócsárlásának valamint a hírhedt cionista

üldözéseknek az évei, amikor zsidók sokaságát

zárták börtönbe és hurcolták kényszermunkára

a cionizmus vádjával. A hitközség vezetésébe

csak a kommunista párt tagjai kerülhettek

be. Félelmetes, hazug rendszer évtizede és

egymás gyilkolásának rendszere volt ez.

A rendszer bátorította, st megkövetlete a

besúgást, és különösen a családtagok egymásra

való árulkodását. Az emberek nem mertek

nyíltan beszélgetni, még a családtagok és a

régi jóbarátok sem. Az embereket minden

ok nélkül letartóztatták és börtönbe vetették.

Csak 1961-tl kezdve kezdtek útlevelet kiadni

azoknak, akiktl korábban megtagadták a

kivándorlási engedélyt, és ekkortól kezdték

engedélyezni nekik az izraeli alliját. így

ekkor, több mint egy évtizedes szünet után,

megindult egy nagyobb allija-hullám Izrael

felé. A hitközség vezetésébe most már olyanok

is bekerülhettek, akiknek nem volt párttagsági

igzolványuk. így került 1959-ben a kehila

élére a pártonkívüli mérnök, Eliezer Mose
Friedmann. Friedmann elbeszélése szerint,

kénytelenek voltak elvégezni néhány igen

fontos teendt a hitközség helyreállításának

érdekében. így többek között Nagybányán
kívülrl hoztak zsidókat a reggeli és esti

minjen biztosítására; újraindították a Talmud-
Tórát; felújítottak néhány épületet, köztük a

nagy zsinagógát, és helyreállították a temett,

melynek kerítése megrongálódott; a Chevra-
Kadisa könyveibe bejegyezték a temet összes

síremlékét. A Chevra-Kadisa két kötetbl álló

könyveit kénytelenek voltak átadni a bukaresti

Zsidó Hitközségek Országos Federációjának.

(Valószínleg ezek ma is ott találhatók.)

A város gazdasági élete is új alapokra

helyezdött. Véget vetettek az önálló,

szabad kereskedelemnek és iparzésnek. A
szovjet módszerhez alkalmazkodva, teljesen

megszüntették a szabad kezdeményezést. A
gazdasági élet a kooperáció elvére épült.

Megalakultak a különböz foglalkozások

szövetkezetei. Természetesen ezek a

kooperációk nem csak a zsidóké voltak, hiszen
ez összeegyeztethetetlen volt a kommunista
világnézettel. Ezekben a szövetkezetekben



Nagybánya 1944. október 17-én szabadult

fel a Vörös Hadsereg által. A rettenetes káosz

után a város és lakosai új rendszer szerint

szervezdtek, a "nagy testvér", a kommunista-

szovjet hatalom példája nyomán, melynek

figyelme kiterjedt mindenre, ami történt. Eleinte

ez látszólag egy demokratikus rendszer volt, de

kis id múlva megalakult a "népi demokratikus"

állam, azaz egy diktatórikus, kommunista

hatalom, amely hasonló volt a szovjet erk által

felszabadított és elfoglalt egész kelet-európai

térségben.

Az els zsidók, akik visszatértek

Nagybányára, azok a munkaszolgálatosok

voltak, akik a környez vidékeken dolgoztak.

Ezek a zsidók már akkor megszöktek

munkaszolgálatos egységeiktl, amikor az

orosz és román katonák a nyugatra hátráló

német és magyar erkkel vívott heves harcok

során megközelítették a várost. A zsidók,

akik a környék erdeiben bújdostak, elsként

jelentek meg a már felszabadult Nagybányán.

Azon néhány család, kiknek tagjai a környez

falvak román parasztjainál találtak menedéket,

mint pélául Mordechai Singerék és Mordechai

Izsákék, szintén a városba visszatér els

zsidók között voltak. A Singer és az Izsák

családok gyermekei az els zsidó gyerekek

voltak a városban, miután a többi gyerek

Auschwitz krematóriumában égett el.

A visszatért zsidók viszonylag gyorsan

megszervezdtek a célból, hogy a lehetségek

szerint visszaállítsák a hitközség kereteit. Az
els zsidók, akik megjelentek a városban,

lerombolva, elhanyagolva, elhagyatottan és

megszentségtelenítve találták a hitközség

épületeit és intézményeit. A zsinagóga

és a tanulóház (Bét HaMidrás) tele

voltak mindenféle szeméttel, régi bútorral,

könyvekkel, szétdobált ágynemkkel és pehely-

tollakkal. A visszatérk nagy lendülettel láttak

neki a zsinagóga kitakarításának és szent

feladataira való elkészítésének. A mindenféle

eldobált, széttépett és megszentségtelenített

Tóra-tekercsek visszakerültek eredeti helyükre,

a Tóra-szekrénybe. A padsorok is

visszarendezdtek, s a zsinagógában, a

lehetségekhez képest helyreállt a rend.

Amint lehetvé vált, néhány zsidó visszatért,

hogy felújítsák a közös imákat. A
hitközség csatlakozott a hiközségek országos

intézményeihez, majd késbb a Román
Hitközségek Federációjához.

A Nagybányára folyamatosan visszatér

túlélk, akik tartották a kóserság szabályait,

Mordechai Singer asztalánál étkezhettek

minden ellenszolgáltatás nélkül. Mivel a

városban nem volt sakter, nem kerültek az

asztalra húsos ételek. Ezért úgy határozott

Mordechai Singer, hogy kitanulja a sakterságot,

s így lett a hitközség vágója egészen

1963-as Antwerpenbe való távozásáig. Ezután

a Joint anyagi támogatásával felállítottak egy

kóser kantint. Mordechai Singer, amint azt

egyéni történetében is elmeséli, saját maga
szerelte fel kötöttáruval és anyagokkal azokat

a férjhezmenetel eltt álló lányokat, akik

csak nemrégiben tértek vissza a táborokból.

Mindezt Singer minden ellenszolgáltatás nélkül,

privát textil-üzletébl tette, melyet sértetlenül

és hiánytalanul talált meg a városba való

visszatértekor.

Nemsokkal a volt deportáltak hitközséggé

szervezdése után, rabbit is kineveztek

Chaim Altér Panet személyében, aki a

Vészkorszak eltt rabbihelyettesi posztot töltött

be. Rabbi Chaim Altér Panet 1912-ben született

Karlsburgban, ahol édesapja rabbi Avraham

Smuel Panet az ortodox hitközség rabbija

volt. Panet rabbi a mérhetetlen szenvedések

közepette, a koncentrációs táborokban is h
maradt hitéhez, hitet öntött a csüggedkbe



262

A NAGYBÁNYAI RÉGI TEMET

ÜNNEPI IMA A NAGYTEMPLOMBA - "HOSANA RÁBAKOR", 1944-BEN



261

One night, after the Jewish population was

gathered and admitted to the ghetto, the police,

in search of fugitive Jews, approached the

building in which I resided. The landlady of

my appartment assured them that no Jews had

taken refuge in her building. The next morning

she brought me to police headquarters so as

to register me as a tenant in accordance with

the law.

Four weeks later I left fór Budapest. Again

I rented an appartment, this time from a widow

whose són belonged to the police force. I found

her to be virulently anti-Semetic. To avoid any

suspicion of my actual Jewish identity, I kept

a picture of her són in my wallet, who at

that time was posted at the front line opposite

enemy forces. Everywhere I went I showed

the picture claiming it was my fiancé who had

been conscripted int the army. During this

time I worked in several positions, constantly

being forced to change jobs due to the heavy

bombing which ruined several of the places

where I had been employed. This constant

change caused me much worry and was very

bothersome, being that I was required to report

to the police my piacé of occupation every

time I changed my job.

Meanwhile, my uncle and brother arrived

in Budapest after surviving the grueling

conditions of the labor force. Our proximity

to each other allowed us to aid one another

during these difficult times.

It was in the month of December, while

walking down the Street, that I was suddenly

recognized by someone from my town who
was at that time affiliated with the Arrow-Cross

movement. He insistent that I go with him
to the Arrow-Cross party headquarters where

I was sure that I woold be executed. At this

same moment a Jewish boy started to run at the

end of the Street. The Arrow-Cross members
pursued the youngster, shooting and sounding

him. Taking advantage of the confusion which

ensued, I managed to escape, fleeing in the

opposite direction. After this incident it was

related to me that the boy was in the hospital

with members of the Arrow-Cross movement.

I fortunately managed to visít him on several

occasions.

Thanks to the abovementioned woman,

Elizabeth, who had given me her identification

documents, I succeeded in remaining alive.

By risking her life and livelihood working

at the gendarmerie headquarters, she managed

to savé me from tremendous suffering and

hardship.
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of Rabbi Isaac Solomon. Four children were

born to them: Abraham-Joseph, Hedy-Hedva,

Ava and Dávid. Our family made a living

operating a pastery bakery. My parents were

very religious people. Fór many years my
father was responsible fór reading the prayers

in the synogogue on Lakatos Street.

When they entered the ghetto my father

brought a chumash which he took on the train

to Auswitz. While in the line fór selection and

execution, he managed to bring the chumash

with him hidden under his coat. Having been

discerned by one of the S.S. guards, the

chumash was throun in the rubbish heap and

my father was sent to the gas chamber.

Many incidents happened to me which I

will present in brief. My childhood experience

was similar to that of most children of the

town; it comprised of the usual education

régimén of elementary school, Heder, and

Yeshiva. In 1941 I was conscripted int the

labor force, where I was posted in many
locations, and forced to toil in strenuous,

back breaking labor. This is how I arrived

in the generál vicinity of Warsaw by paving

roads. In the same manner I alsó came to the

Ukraine. In the middle of 1944, while in the

vicinity of Warsaw, I defected from my unit.

I was caught by a Germán patrol. stading

against the firing wall waiting to be executed,

I was fortunate in that the buliét intended to

kill me only succeeded in piercing my right

hand. Immediately collapsing, the Germans
were sure that I was dead. After they left I

managed to puli myself to an open shelter.

I removed the uniform which identified me
as belonging to the labor force and entered

the shelter, I ying to the Germán troops that

I was a Hungárián soldier who was injured

by partisans of the region. At that time the

Russians were already on the outskirts of

Warsaw. That same night I was admitted to

a Germán hospital. The next day the hospital

was transferred to Germany with the entire

staff and patients-myself included. Disguised

in a S.S. uniform, I managed to remain in

Germany six weeks. After I recuperated I was

sent to Vienna where the headquarters of the

Hungárián army was located. The Germans

equipped me with the appropriate documents

granting me a certificate of release from

the hospital, a month’s sick-leave, room and

board, tickets and S.S. clothing. I reported

to the Hungárián headquarters and from there

was sent with other wounded soldiers to

Budapest. It was there that my reál identity

was discovered. Again I was fortunate nt to

be executed. The uniform in which I was

dressed was confiscated. I was sent to forced

labor in the town of Píispükladány. With the

approach of the Red Army, a massive Germán

detention camps, amongst them Matthausev

and Gunskirchen. In May 1945 I was released

by the American army, after which I was

hospitalized fór a considerable time.

At the end of the year I returned

to Nagybánya entering Habriha (the Jewish

organization from Palestine which aided in the

illegal immigration of Holocaust survivors to

Israel). I later joined the Maapilim. Arrested

by the British, we were expelled to Cyprus.

After the establishment of the State of Israel I

made Aliyah.

Those of the Klein family who survived

are Abraham-Joseph who is now married to

Ava of the Reich family, presently residing

in the United States. Hedy—Hedva is married

and living in Israel. Ava is married to Ern
Biró alsó located in Israel. Dávid is presently

unmarried and residing in the United States.

Éva Klein (Reich)

In April of 1944, Elizabeth Dobrán, whose
maidén name was then Mikács, submitted

to me all her documents identifying her as

a Christian so as to allow me to conceal

my true identity. She did this expecting no
compensation or payment. This is how I

was saved from being forced int the ghetto.

Equipped with these documents I arrived at

Nagy-Bánya where I rented a furnished room
claiming that the fresh air of the piacé was
beneficial to my lung ailment.
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Monostor lived somé fifty or sixty families.

Everyone was kept in the school until all the

Jewish population of the region was rounded

up. Afterwards they loaded our luggage on a

wagon and we went by foot to Borpatak where

the ghetto containing the Jews of the villages

of the region of Nagy-bánya had been set

up (that is, from the villages of Felsbánya,

Somkút, and Monostor). We remained there

until the end of May, after Shavuot.

From there we went by foot to Nagy-bánya

to the railroad tracks. Seventy people were

cramped int each cattle cár. After traveling

several days, in the middle of the night we
arrived at Auschwitz. We were seperated from

my mother and father; the four of us sisters

remained together. Hendus did everything in

her ability to prepare food fór us, all sorts of

leftovers and breadcrusts.

We remained three months at Auschwitz,

in block 20 of the concentration camp. I was

informed from Jen Mózes, someone from

Monostor whom I had met in the camp,

that my father and brother Túli were taken

fór agricultural work. I sent somé food with

Mózes, I wrote a few lines and threw the

whole package to the other side of the fence

where Mózes was situated. A Germán women
noticed and informed this to the SS guards. At

role call an SS guard appeared and requested

that the women who had thrown the package

step forward. I was frightened and did nt
step forward. The SS guard threatened that if

the accused would nt step forward, then he

would take out every fifth women from the

row and shoot her. I then stepped forward,

after which I was taken in the direction of

the gate. I was beaten so severely that I was

unable to raise my hand fór several days.

When my sisters saw me return to the block,

their happiness was undescribable. I’ll never

forget the expression on their faces until the

last day of my life.

On August 20th, about three thousand

women were chosen to be transfered to block

1. This block was the last one befre the

crematorium. We were forced to undress and

remain standing naked like children who had

just left the womb. Suddenly we were given

coats and placed on a train. The trip lasted five

days. We arrived at a piacé called Raitzenburg

where we remained nine months. Hendus
worked in forced labour assembling machine

parts while Manci assembled ship pipes. Juci

worked constructing airplane wings at the

"Tomsenko" factory on the Élbe river. Hendus,

after completing her job, would continue

working in the kitchen so that every time she

returned she would bring us something to eat.

In the end of March 1945, due to heavy

bombing, We were forced flee. On this same

day the British liberated us! We were transfered

to the American zone where we spent the

night in the movie theater. The next day

the Germans were expelled from a building

which was given to the Hefligs. On the 4th

of May the war ended. People went out onto

the Street searching fór people they knew. We
were on the way to Transylvania which was

now annexed to Románia so that we were left

unregistered and unable to find help. Finally,

three Románián mén helped by bringing us

a wagon with two horses so that we could

travel to Prague. In the middle of the journey

the wagon broke down and one of the horses

became ill. We were in a very difficult situation

when a Russian officer came to our help. He

pút us on the train which brought us to Prague.

At the train station in Prague they were

waiting fór the deportees. There were nuns

who operated a canteen 24 hours a day in

which we received milk, bread and butter.

We received lodging and liberation documents.

Finally we arrived in Budapest where we met

up with other people from Nagy-bánya! They

told us that the Lax boys were at home along

with their cousins Jánki, Rudi, Ari.

Yossi Klein

My father Jonah Klein was born in the

viliágé of Galagoly next to the town of Dézs.

In 1920 he married my mother, the daughter
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1965. She attended both Boutler and I.U.P.U.

Universities, and Central Business College.

She served in numerous capacities fór civic,

religious and philanthropic organizations.

Gisela is alsó a member at the Haddasa

orgnization. She served at the Beit-El

synagogue. Recently she served as a society

editor fór the Indiana Jewish Post & Opinion,

where she writes a weekly column in her

acquired tongue.

Gisela is the mother of Peter Weisz and

grandmother of Sándor and Olivér Weisz.

Written by: Sigal (Keisari) Ben-Atia

Herskovits and

Grosfeld families

My laté parents, Berta (Grosfeld) and

Josef Herskovits, represent two proud Jewish

family traditions. My earliest memories are of

growing up in the small viliágé of Kis-sikarlo,

where I was born in 1930. We enjoyed a

hard bút decent rural life, and I remember

the pleasures and difficulties of small viliágé

life those days. Our home was always open

to members of our extended family, and on

holidays we would often have a full house.

In the Fali of 1938, we moved to

Nagy-bánya where my laté father worked in

the equipment division at Phoenix. I would

often bring him lunch so that I could see him

there, since he left early fór work and came
home laté. In addition to my parents and my
grandfather, the laté Meyer Herskovits, our

home induded two of my cousins Yonathan

Frank and Laci Gottesman, and an uncle Josef

Grosfeld. I have very fond memories of those

days. I lóvéd and enjoyed my relationships

with all members of my family. I remember
my typical childhood experiences from those

days of school attendance, family life and
relationships with classmates and friends.

I especially enjoyed attending activities of

the local Zionist Youth organization, playing

soccer, and going to the soccer games of our

local team.

In 1940, the Hungárián occupation set

in, and restrictions on Jews got progressively

worse. In April 1944 we were taken to the

local ghetto and then transported to Auschwitz.

From Auschwitz, after the selection process

and a short stay, I was shipped to Mathausen

and then to Ebensee, where I spent about a

year until liberation on May 5, 1945.

I was fortunate to survive, one of a very

few in my age group. To this day I can nt
understand why the Germans inflicted upon

us Jews their evils; how could such act of

inhumanity be carried out in the enlightened

Europe of those days, why did the leaders

of the Western world stand by, and how I

managed to survive.

I want to dedicate this page to all members

of my extended family and others who lost

their lives at the hands of the Nazi murderers

and their collaborators. May they rest in peace,

and their memories nt be forgottén.

Dr. Zev Harel (Herskovits) Cleveland, Ohio

Piri Lax

My father Jacob, the youngest són of my
grandfather Chaim Israel Lax, made a living

by trading in livestock. In 1918 my father

married my mother, Vera (Dvora). They had

six children. Their first són Abraham died at

the age of ten months. After him were born

Hendus (1921), Manci (1924), Túli (1925),

Juci (1927), and Piri (1928). In 1938 my
mother died at the age of 43 leaving behind
five young orphans. My older sister Hendus
raised us with much devotion. She looked after

us, replacing our mother and devoting her life

to our upbringing.

Then the Second World War broke out. My
father was friendly with the viliágé secretary,

Abraham Adrin, whose father was the Catholic

priest of the viliágé. He offered to help conceal

us, bút my father didn’t dare accept his offer.

On May 4th 1944 the Jews of the viliágé

were rounded up in the local synogogue and
later taken to the school. In the viliágé of
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Golda Weisz

Golda became a war widow at age 32.

Her husband, Jacob, was killed during the

first World War, leaving her with 8 children,

aged 1 through 14. Although she had many
opportunities, Golda decided nt to remarry

because she felt a step-father would nt be

best fór her children.

Without a husband, Golda had to work

especially hard in order to raise her children

properly. She was above all a devout and

steadfastly religious woman; fulfilling the

mitzvah of tzedakah (charity) whenever she

could. She was regarded as a person always

willing to help other people.

The outbreak of World War II caused

Golda much distress. She was remembered as

saying: "I lost my beloved husband in the first

war, now God only knows who else I will

lose in this war!"

Golda never imagined that she herself

would alsó be consumed in Hitler ’s

inferno...one of six millión casualties in the

Third Reich’s war against the Jewish people.

On June 11, 1944, Golda, along with two

sons, three daughters and fifteen grandchildren

were deported to Auschwitz. Only five

grandchildren survived. On June 14, 1944,

Golda and all the rest were driven int the

infamous gas chambers of Birkenow.

Her cherished memory lives on among

those who knew and lóvéd her.

Zoltán Weisz

He was born in Transylvania in 1915. He

lost his father when he was 3 years old, during

World War I. He and his seven brothers and

sisters were raised in the small viliágé where

he receved his Hebrew and secular education

at a cheder. As a young mán, Zoli learned the

fruit and grain business while working with

his older brothers. During the Holocaust Zoli

served in various labor camps in Hungary.

When he returned home he discovered that

the majority of his family had perished in

the Nazi concentration camps. While working

in the import/export business after the war in

Baia-Mare, he met Gisela and later married

her. In 1947 they had a són, Peter and soon

after they decided to escape from Románia.

They arrived in the U.S.A.

Zoli found a job in a supermarket thanks

to a friend. After a short time Zoli opend his

first 7-11 supermarket in 1957. This business

now includes six Stores. Zoli has been an

unflagging supporter of every Jewish cause

and organization. In 1970 he and Gisela

served as founders of the Hebrew Academy of

Indianapolis, which he has continued to support

over the years both financially and otherwise.

Zoli has alsó served on the executive committe

of the Jewish Welfare Federation, as a board

member of the bond organization, and as a

member of B’nai B’rith, Beth-El synagogue

and many more organizations.

In 1979 Zoli published a memóriái book

fór the victims of the Holocaust from his

home town of Baia Maré, Románia. Zoli is

a frequent visitor to Israel where the majority

of his family now resides. Zoli uses every

oppostonity to gather all his extended family

to celebrate many events. He invests great

efforts in uniting all the family again and

again in order "to prove" somehow that there

is a continuation to our family in spite of the

Holocaust. He should be thanked fór helping

the family by all means whenever needed.

written by: Sigal (Keisari) Ben-Atia

Gisela Weisz

She was born in Budapest, Hungary. Her

elementary education took piacé at a Jewish

day school. At the age of 16, she was

transported to a forced labor camp during

the Nazi occupation. Gisela was married at

the age of 17 to Zoli Weisz. Her són was

born in 1947. Gisela continued her interrupted

education after settling in Indianapolis, U.S.A.

in 1951. She graduated from high school in
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7. Members who have nt yet sent us, or to Yad va-Shem, the names of their dear

ones who perished in the Holocaust, should forward them to us, and we shall transmit

them to Yad va- Shem.

8. It is our pleasant duty to thank the organization’s honorary president, our dear

friend Zoli Weiss and his wife Gizela, tor the generous support and financial assistance

they provided towards publishing this book-totaling one-half of the publication cost.

We alsó extend a yishar koach to R. Simcha Krause of New York fór his financial

contribution. Lastly, we wish to thank two of our members, Dudi Klein and Moshe

Yarkoni (Mishu Green), both residing in the United States.

9.

Memoirs from the Holocaust, written by members living in the United States, are

presented in the following pages.

Weisz Zoltán, Gizella és Péter családjával



1 . The Greater Nagy-Bánya Survivor’s Organization in Israel has been working in

an organized fashion since the laté 1950s. Rabbi Naftali Stern, was the organization’s

leader during those first years. Subsequent to his demise, Tzvi (Hermush) Greenfeld

was chosen to succeed him, and serves as the organization’s leader to this

day. Today’s leadership is comprised of Pinhas (Pinei) Grinberger, Miriam Frank,

Tzvi Mern (Moskovitz), Moshe Ferenz, Esther Hershkovitz, Dávid Walter, Joseph

Greenfeld, Alex Mark, Alex Abraham and Yehuda Mushkal. The organization’s

honorary president throughout the years is our dear friend Zoli Weiss, residing in

the United States.

2. Every year, the organization’s leadership organizes a day of remembrance

(Yartzeit) fór those members of our community that perished in the Holocaust. In

addition, a Hannukah party is held every two years. The organization alsó provides

assistance to the needy.

3. In 1976, R. Naftali Stern edited a book of remembrance in honor of the

Jewish community in the greater Nagy-Bánya area. We were somewhat dis satisfied

that four communities were nt mentioned in that book: Nagy-Bánya, Nagy-somkut,

Fels-Bánya and Monostor, all of which were completely destroyed. Initially we
concentrated on collecting the names of our brothers and sisters in those four

communities who died in the Holocaust. Later on, we started to compile matéria! on

the communities themselves, from the time they were founded until the Holocaust.

4. In 1994, we forwarded to Yad va-Shem, fór perpetual storage, a list of names

of the 2,513 members of our communities’ residents who perished in the Holocaust.

These were all recorded in Yad va-Shem documentation. We are now pleased to

publish the second book of remembrance, which required great effort on the part of

the organization’s leadership.

5. During the pást few years, the organization’s leadership has asked several

times approximately 50 members living in the United States and Canada to send

the names of their lóvéd ones who perished in the Holocaust, either in slave labor

camps or in concentration camps, as well as memoirs of what transpired in their

lives at the time of the Holocaust. Regrettably, only a few members have forwarded

us the names of their dear ones who came from the four communities Nagy-Bánya,

Nagy-Somkut, Fels-Bánya and Monostor, and even fewer members wrote memoirs.

6. We have forwarded to Yad va-Shem the names of all those who perished in

the Holocaust which you have sent us, as well as those names we received from

the Israeli organization. You will be able to find all these names in this book, in the

chapter entitled matzevoth.



254

le 1945 márciusában, elmesélte nekem, hogy a

német hadsereg vezérkarának egyik alosztálya

egy "szigorúan titkos" levelet juttatott el

hozzájuk, azzal a kikötéssel, hogy a levelet

1945 április közepe eltt tilos felbontani. Busch

parancsnok hozzáfzte, mivel tisztában voltak a

levél tartalmával, ami feltételezheten a tábor

és a foglyok elpusztítása volt, úgy döntött,

hogy felbontja a levelet. Bizony, a levél

részletes elírásokat tartalmazott arról, hogy

hogyan és mikor hajtsák végre a tábor és a

foglyok eltüntetését.. "Azt a döntést hoztuk, hogy

természetesen nem hajtjuk végre a parancsot".

Ugyanannak a beszélgetésnek a során

elmesélte, hogy a mi táborunkkal megbízott

vezérparancsnok egy fogolylistát juttatott el

hozzá, akiket egy ismeretlen célállomás felé

kell irányítaniuk. "Ha te, vagy az apád benne van

a listában, ne menjetek". És ez így is lett. Apám
és fivérem, Junger Hertz, a nagybányai hitközség

fiai és más magyar barátaink listázva voltak,

de nem jelentek meg, és így megmenekültek a

halálos vonatúttól, ami több napon keresztül, étel

és ital nékül bolyongott. A végén a Szövetséges

Haderk tévedésbl felrobbantották a vonatot,

ami sok zsidó életébe került.

Április közepén Busch magához hivatott,

és azt mondta nekem, hogy figyelmeztetést

kaptak a néhány napon belüli távozásra a

tábor területérl. Továbbá azt is elrendelték,

hogy a tisztek a fegyverraktárakban található

puskákkal szerelkezzenek fel, és csatlakozzanak

a harcoló egységekhez. Busch ezt fzte hozzá:

"Te tudod, hogy hol van a fegyverraktár.

Én nem fogok harcolni, hanem hazamegyek
Münchenbe a családomhoz. A háború után ott

megtalálsz engem". Az információt még aznap

átadtam a fogolytanács vezetségének, akik arra

szervezdtek, hogy kézbe vegyék az ügyek
irányítását a hadsereg kivonulása után.

Legjobb emlékezetem szerint a hadsereg

1945. április 24-én, a reggeli órákban kivonult.

Reggel, a tisztek barakkjában még egyszer

találkoztam Busch-sal, majd elváltam tle.

10 órakor bemondták a rádióban, hogy
Dachauban tankriadót lehet hallani, vagyis

tankok közelednek. A riadót nálunk is azonnal

hallani lehetett. Szóltak, hogy azonnal menjek

be a táborba. A katonák bezárták a kaput, és

körülötte állásba helyezték magukat.

Csatlakoztam a fogolytanács üléséhez, ahol a

hadsereg kivonulása után a következ lépésekrl

született megegyezés:

-Az rtornyokra ki kell tzni a fehér zászlót..

- Egy megszabott helyen rést kell vágni

a kerítésen, és a fegyverraktárból minden

ottmaradt fegyvert kihozni.

- Fegyveres foglyokkal kell ellátni az

rtornyot.

Ez valóban így is történt.. Másnapra a mi

fiaink a fegyverraktárból szerzett puskákkal

strázsáltak az rtornyokban, és a fehér

zászlót is kitztük. Estefelé az rtornyokban

lev fiaink arra lettek figyelmesek, hogy

német sereg közeledik a tábor felé. reinket

azonnal visszahívták a táborba, nehogy kihívást

okozzanak. A katonák minden rtornyot

elfoglaltak, és három napon keresztül ott

maradtak, április 28-a éjszakájáig. Április 29-

én már nem voltak ott. A nap folyamán a

távolból végigkísértük az egyes katonai egységek

pánikszer kivonulását. A délutáni órákban

páncélos egységek közeledtek a tábor felé, és fél
volt, hogy tüzet nyitnak. Az embereknek kiadták

az utasítást, hogy, mindaddig, amig a helyzet

nem lesz világos, maradjanak a barakkjukban.

Az este minden irányból lövések kezddtek, és

éjszaka a tankok és az ágyúk dübörg zaja hatolt

el a táborhoz. A táborban sok volt a sebesült,

mindenki segítségért hívott. Dr. Molnár, a tábor

orvosa, aki a Holocaust eltt a nagyváradi zsidó

kórház igazgatója volt, dr. Deutsch, ugyanabból a

városból, és a rendel orvosi csapata a sebesültek

segítségére sietett. A segítségnyújtás közepette

egy becsapódó ágyúgolyó vetett véget dr. Molnár
és több más ember életének. Áldott legyen

emlékük.

49. A felszabadulás

Másnap, 11.00-kor egy katonai dzsip

érkezett, amin egy amerikai tiszt ült.

Felszabadultunk.
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amire mindannyiunk emlékszik, és a javára

írja, hogy telente a "Cél Appelt" a katonai

elírásokkal ellentétben, bent a barakkokban

tartotta meg. A vele történt megbeszéléseim

során, amire gyakran sor került, egy meleg,

szeret, családias ember képe rajzolódott elém.

Minden két napban elutazott a családjához,

akik Münchenben laktak. Feleségének, fiának

és lányának kenyeret és konzerveket vitt, amit

a napi adagjából spórolt meg. Mikor elutazott a

családjához, egyenesen az élelmiszerért felels

tiszt adta át az egész napra járó adagját, anélkül,

hogy elkérte volna tle a rendelkezésére álló

élelmiszerjegyét. Az az ötlet jutott az eszembe,

hogy meg kéne ezeket az élelmiszerjegyeket

a többi tiszt jegyével együtt szerezni, este

fogoly barátaimnak átadni, és ezeken a jegyeken

még egy ételadagot beszerezni, ami kenyérbl,

konzervbl és egyéb ételekbl állt. így is

tettem. Az ételadagokat átadtam Buschnak, hogy

azt vigye el a családjának. Az elején nem
egyezett bele, és figyelmeztetett, hogy bíróság elé

állíthatnak, ahol halálbüntetést is rám róhatnak,

de nagyon hamar meggondolta magát. Én is

hamarosan meggondoltam magam, és minden

alkalommal az adag felét magamnál hagytam.

45.

A zsivány német tiszt

A harmadik tiszt, aki az élelmiszer raktár

felelse volt, mindig kedvesen viselkedett,

hallgatag, beszélgetéskor nem szószaporító volt.

Vele szinte sohasem beszélgettem, kivéve,

amikor utasításokat kaptam tle. Ez a tiszt

szerette a tisztaságot, de cselekedetei korántsem

voltak tiszták. Nagyon romlott ember volt.Szinte

minden nap a tábor élelmiszerraktárából

konzervet, és más árukat lopott, amit a szobájába

vitt és két nagy bröndbe tette ket, amik a

szekrényen feküdtek. Kétnaponta egyszer, mikor

Münchenbe, a családjához ment, mindig vitt

magával valamennyit ebbl a készletbl. A
tiszt családjáért a foglyok kárán aggódott, én

pedig azért aggódtam, hogy visszaszerezzem a

foglyoknak, ami az övéké. Arra a mondásra

támaszkodtam, amely ezt mondja: "A tolvaj

meglopója felmentést nyer". A zsákmány, amit

szereztem többek között konzervbl, cigarettából

vagy dohányból, és ehhez hasonlókból állt.

Ezek ilyen-olyan módon eljutottak apámhoz,

aki szétosztotta a barátok között, akiknek egy

része hitközségünk fiaiból állt.
46.

" Pipel

"

Az egyik káros dolog, ami felbukkant a

táborban, az "Ifjú kísérk", vagy ahogy a kápók

hívták ket "Pipelek" jelensége, akiket a kápók

vagy a barakkvezetk magukhoz vettek. Ezeknek

a fiataloknak pártfogóik több szívességet tettek,

de ennek az árát az esetek nagy többségében nemi

szolgáltatással kellett megfizetniük, akár tetszett

nekik, akár nem. A fiatalok egy részénél ez

leki egyensúlyuk megbomlásához, néha komoly

sérülésekhez is vezetett.

Az egyik nap, amikor két munka között

a táborban császkáltam, megláttam egy velem

egykorú fiút, aki a kezét emeli az apjára, és ezt

mondja magyarul: "Minek hoztál a világra? Nem
bírok ki több megaláztatást". Apja síró hangon

így felel neki: "Fiam, tudom, hogy szenvedsz,

mindannyiunk szenvedünk, de miért emelsz rám

kezet? Szívem búja, hogy rövid a kezem ahhoz,

hogy megsegíthesselek".

47. Müncheni robbantgatások

Allachi jó óráim egyike a reggel 10 óra

volt. Ebben az órában majdnem nap, mint

nap híreket közvetített a rádió - ami Mayer

parancsnok szobájában volt - a közeled

légitámadásokról. Nálunk is azonnal hallható

volt a légitámadás riadó, és a robbantgatások

"hangversenyi zenéje" München fölött, ami

nagyon kellemesen duruzsolt a fülünkben.

’44-45 tele nagyon kemény volt, aminek

eredményeképpen egy csapásra kaptam két oldali

tüdgyulladást. A paviloni szobámban magas

lázzal több, mint tíz napot feküdtem. Gyógyszer

nem volt. Megmenekültem, hála megboldogult

dr. Molnár hséges ápolásának, aki a rendel

vezetje volt..A doktort a felszabadulás eltti

éjszakán egy ágyúlövedék ölte meg, amit a

németek a területrl való kivonulásuk során

lttek a táborra.

48. A megváltás kezdete

Az egyik beszélgetés alkalmával, ami

köztem és Busch parancsnok között játszódott
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a chéderben tanító volt, és Chajim Kohen

rabbinak hívták. Anyám szüleinek otthonában

jiddisül beszéltek, ami azon a területen nagyon

közel állt a német nyelvhez. És amit innen

a német nyelvbl egy rövid ideig magamba

szívtam, elég csekély volt..

- "Vannak tetid?" - kérdezte a parancsnok.

- "Nincsenek" - feleltem. Persze ez is

hazugság volt, hiszen melyik rabnak nem volt

tetje.

- "Nem hiszek neked" - mondta a

parancsnok, "a tábori orvosnál meg kell

vizsgáltatnod magad, ha nem találnak tett

nálad, dolgozhatsz nálam".

Néhány nap múlva, miután tiszta, tettlen

ruhát kaptam, még egy vizsgálaton keresztül

mentem dr. Molnárnál, a rendel vezetjénél,

akitl egy tisztasági bizonyítványt kaptam.

Ezek után elkezdtem Mayer és Busch

parancsnok szolgájaként dolgozni.

Szolgai munkám reggel 5.30-kor kezddött,

abban az órában, amikor az utam a tábor kapuja

mellett, a tisztek lakóbarakkjához vezetett, ami

a tábor kerítése mellett volt. A tábor reinek,

az utasítás szerint, minden ki- és belép

fogolynak a számát fel kellett írniuk, és meg
kellett ket motozniuk. Mivel napjában több

tízszer mentem át a kapun, elegük lett abból,

hogy minden alkalommal megvizsgáljanak,

és leírják a számom. Bejelentették nekem,

hogy csak reggel és este fogják bejegyezni a

számom. Ez volt a szerencsém, mert így ételt

csempészhettem a táborba.

"Jó reggelt" mondatommal három tisztet

köszöntöttem minden nap, amikor beléptem

szobájukba, hogy felébresszem ket. Mayer

parancsnok még egy tiszt szolgálatába

helyezett, mert véleménye szerint nem voltam

eléggé elfoglalva. Ez a tiszt
,
akinek nem

emlékszem a nevére, az élelmiszerraktár

felelse volt, és én egyáltalán nem sajnálkoztam

a többlet munka miatt. A reggeli munkámhoz
hozzátartozott, hogy: vödörben forró vizet

hozzak a tábori konyhából a reggeli fürdéshez,

megsúroljam a csizmákat, a reggelit bevigyem a

szobákba, és télen a szénkályhákat megrakjam.

A munka megmaradó része amit napközben

kellett elvégeznem a következ volt: a szobák

kitakarítása, tiszta ruháról való gondoskodás,

ebéd és a vacsora vitele a szobákba,

házimunkák és egyéb küldetések.

A "Cél Appel" reggeli és esti sorakozóknál,

amit Mayer és Busch parancsnok tartott,

nem voltam jelen, mert ezekben az órákban

ennél a két úrnál dolgoztam. így az 1-es

pavilon vezetje, akihez tartoztam, beszámolt a

paviloni foglyok számáról, akik számfolvasás

eltt álltak, és minden alkalommal hozzátette:

"Plusz Moskovits"

Miután felvettek erre a munkára, rögtön

rájöttem, hogy olyan helyzetben vagyok, hogy

a tisztek által meghagyott ételbl magamnak

is tudok ételt szerezni, és más lehetségek

is adódnak az ételszerzésre, míg apámnak és

fivéremnek ez nem adatott meg. Fogadalmat

tettem, hogy hozzá sem fogok nyúlni a táborban

kapott napi adagomhoz. Errl jelentést tettem

az 1-es pavilon vezetjének, és arra kértem,

hogy az én reggeli, déli és esti adagomat adja

át apámnak. Az els napokban üres gyomorral

járkáltam, és nagyon éhes voltam, de ez az

éhség csak azt a hitemet ersítette meg, hogy

helyesen cselekedtem. És ez így volt egészen

a felszabadulásig.

44. A három tiszt viselkedése

A három tiszt a Wermacht szolgálatában
A

állt. így visszatekintve, amikor megpróbálom
jellemüket megrajzolni, többé-kevésbé ez a

kép áll össze: Mayer tábor parancsnok a tábor

vezetését illeten, különösképpen a foglyok

tekintetében kérgesszív ember. A számolvasási

sorakozón, telenként hóban és esben kint

tartotta a foglyokat, minden érthet indok
//

nélkül. O azzal indokolta, hogy ezek katonai

elírások, és az elírásokat pontosan, az utolsó

szóig be kell tartani. Sok megbeszélésem
volt Mayerrel, fleg hivatalos és ügyes-bajos
dolgokról, és az én szemem eltt egy korrekt

ember képe rajzolódott ki.

Busch parancsnok tisztességes és

barátságos ember volt a tábor vezetségével
való .mindennapos érintkezései során. Busch és
Mayer parancsnokok elosztották egymás között
a munkát, így kétnaponként egyszer Busch
tartotta a "Cél Appel-t". Az egyik dolog,
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és többé-kevésbé megegyezett a Varsóban

kapott étellel. Az egyetlen jótét, ami az

O.T. táborokat különlegessé tette, hogy az

O.T. testületé vásárlási jegyeket osztott szét

a munkában kitn foglyoknak. Értékük nem
volt jelents, és a jegyre beváltható áruk

választéka sem volt túl széles. Ha ez nem
egy értéket rejt jótét volt, akkor kétségtelen,

hogy pusztán pszichológiai szívességtétel. A
jegyosztást legjobb emlékezetem szerint 1944

végén megszüntették.

42. A B.M.W. kommandó
Allach-ban az els munkáim közé a gyárak

romjainak az eltakarítása majd újjáépítése

tartozott, ami fizikailag nehéz és megvisel

munka volt, sokkal nehezebb, mint a varsói

gettóban végzett munkám. A munkába való

5 km-es jövés és menés az SS katonák,

és a szintén minket rz kutyáik kíséretében

történt. Ezek az elvetemültek szinte minden

nap ránk uszították a kutyáikat. A munkával,

ha nehéz is volt, elboldogultam, de a 12

órai fenyegetettség, amit a kutyák és ezek

az elvetemült SS katonák kitörései okoztak,

elviselhetetlen volt. Tulajdonképpen az ebben a

kommandóban lev összes fogolynak rengeteg

szenvedést okozott. Nem egyszer megtörtént,

hogy a munkából egyenesen a rendelbe vittük

a megharapott embereket, akiknek testébl

csörgött a vér.

Ezalatt a rövid id alatt, amíg ebben a

kommandóban dolgoztam "sikeresen" leadtam

mindazokat a kilógrammokat, amiket a dachaui

rendelben sikerült felszednem. így hát valami

kiutat kerestem ebbl a kommandóból. A
lehetség nem sokáig váratott magára. Egy

reggel a számolvasás sorakozónál, lakóhelyem,

az 1-es számú pavilon vezetje az egyik foglyot

egyszer-kétszer szólította, de nem történt semmi

válasz. "Nincs itt" - válaszoltam, ami olyan

cselekedetnek számított, ami a koncentrációs

táborok törvényei szerint tilos volt. A
barakkvezet megkérdezte, hogy ki válaszolt

anélkül, hogy felkérték rá. A mellettem álló

foglyok kilökdöstek. Hangtalanul álltam, és

megmondtam a számom, 89935. 0 rám

bámult, majd teli torokból üvölteni kezdett

: "Te tökkelütöttü! Nem tudod, hogy tilos

felelni, ha nem kérdeznek? Holnap a reggeli

sorakozó után jelenj meg elttem!"
- "Igenis uram", feleltem neki.

Másnap, mikor megjelentem eltte, a

barakkvezet bejelentette, hogy megszegtem

az elírást, amiért verést érdemiek, és a

tábor parancsnokához, Mayer-hoz szándékozik

engem elvinni. A barakkvezet szavai halkan,

nyugodtan hangzottak el, semmi tombolást

nem lehetett rajta érezni. Minden esetre,

gondoltam magamban, ez nem gyerekjáték.

Mindenféle gondolatom támadt arról, hogy

mi minden történhet velem, talán 25

korbácsütést kapok, talán golyót is a fejembe.

Szívem ers dübörgésbe kezdett, és szörnyen

bántam már a könnnyelmségemet és buta

viselkedésemet. Azt mondtam magamnak:

"Kétszer elválasztottak bennünket a németek,

és kétszer visszatértünk egymáshoz. Most én

vagyok az, aki mindent tönkretesz. Mi lesz

apával, nem fogja kibírni, ha velem történik

valami".

43. Két úr szolgája

A barakkvezet utasítást adott, hogy

vele együtt a tábor kapujához meneteljek,

ami a táborparancsnok lakópavilonjának az

irányába esett. Elhagytuk a kaput, és a

parancsnok barakkjához értünk. Es íme, ,
személyesen a parancsnok áll elttem. Levettem

a sapkámat, és csöndben álltam. Szívem

ersen vert, szédültem, és úgy éreztem, hogy

minden pillanatban elájulok. Ekkor azt hallom,

hogy a barakkvezet ezt mondja a tábor

parancsnokának:

- "Maga elé hoztam ezt a foglyot, akinek

25 korbácsütés jár" - majd nevetésbe tört ki.

- "Igen, igen - válaszolt a parancsnok —

mit tettél?"

- "Semmit sem tettem"- válaszoltam neki.

tovább kérdezett.. "Beszélsz németül?"

- "Igen" - feleltem.

- "Hát az hogy lehet?" - kérdezte.

- "Anyám német származású" - feleltem.

Persze hazudtam. Anya "kóser" zsidó lány volt,

édesapja a magyarországi Balassagyarmaton,
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mentem át. Nagy meglepetésemre az egyén

udvariasan válaszolt, és azt mondta, hogy

ez a transzport Karlsfeld-be van irányítva,

és az apámat meg a testvéremet ebbe a

táborba küldték, ami az allachi tábor mellett

van. "Csatlakozz fiam ehhez a transzporthoz,

és meg fogod találni apádat és testvéredet".

Ez az ember holland keresztény volt. Ahogy

késbb kiderült, nemes viselkedést tanúsított

minden olyan fogollyal, aki segítségért fordult

hozzá. Hangsúlyoznom kell, hogy nem

volt az egyetlen holland fogoly, aki emberi

módon viszonyult a rabokhoz, sok más holland

hasonlóan tett..

40. Menetelés az allachi táborba

57 foglyot választottak ki erre a

transzportra, köztük engem is. A reggeli

órákban megkaptuk a napi negyed kenyérbl

álló adagunkat, és gyalogúira indultunk.

Remegés fogott el, amikor azt láttam,

hogy újból gyaloglás elé vagyok állítva.

Az elz menetelés sebei még nem hegedtek

be, azon gondolkodtam, hogyan fogok még
egyet kibírni. Hamar kiderült, hogy ez egy

teljesen másfajta menetelés. A minket kísér

katonák Wermacht és nem SS katonák voltak.

Dachauból Allach-Karlsfeldig, ezen a 30 km-es

úton, kétszer engedélyezték a pihenést és a

vízivást, ezen kívül a katonák emberségesen

viszonyultak hozzánk.

Estefelé értünk az allachi táborba, ahol

valóban megtaláltam apát és fivéremet. Az
újév második napjának esti imáját már

apával, Saullal és tíz másik zsidóval együtt

imádkozhattam.

Dachaui ápoltatásom egész ideje alatt az

a remény élt a szívemben, hogy csakúgy,

mint Birkenauban, most is össze fogok

találkozni apával és fivéremmel. Bizony, ez

már a második alkalom, hogy szétválasztottak

bennünket, és újból egymásra találtunk. Az
rz vagy a sors keze lenne-e a dologban?

Mindenki szabadon értelmezheti, hitének és

látásmódjának megfelelen.

Az újbóli egyesülés, ha szabad ezt

így neveznem, nagyon megható volt, és

mindannyiunk sírása kísérte. Nem tudtam

abbahagyni a sírást, amikor megláttam, hogy

apa és Saul mennyire lefogyott, és pusztán tíz

nap leforgása alatt önmaguk árnyékává váltak.

41. Az allachi tábor

Az allachi tábort egy testület állítatta fel,

aminek a rövidített neve O.T. (Organization

Tót O.T. Bav Allach), 1944. júniusában. Ez

egy állami testület volt, ami különböz német

gyárak részére kényszermunkásokat szervezett

és szakemberekkel látta el ket. Ennek a

testületnek megvoltak a maga katonái, akik keki

szín, O.T. jelzéssel ellátott egyenruhát viseltek,

ellentétben a német hadsereg szürkés-zöldes

egyenruhájával.

A tábor kis terület volt, összesen a

foglyok öt lakópavilonja volt benne, és

még 3-4 szolgálati pavilon; a konyha, a

rendel, a zuhanyzó és a W.C. A táborban

1200-1500 zsidó fogoly volt, a pavilonok

parancsnoka és a kápók vezetségén kívül,

akik különböz bntettekért lettek lecsukva;

gyilkosság, szabotázs, kommunizmus, és így

tovább.

A tábor parancsnokai német Wermacht

tisztek voltak. A katonák, akik a táborba

vezettek minket, és annak a környékét rizték

az O.T., a Wermacht és az SS katonáihoz

tartoztak. A két Wermacht tiszt, akik a tábor

vezetésével voltak megbízva, név szerint Mayer
parancsnok és Busch parancsnok volt, akikrl

a továbbiakban még szó kerül.

Nap nap után, reggel hatkor gyalog

indultunk a munkába, a 3-5 km-es távot

fegyveres rséggel tettük meg. Elvégzend
munkánkhoz tartozott a Szövetségesek által

felrobbantott gyárak romjainak eltakarítása,

azoknak az újjáépítése, a felrobbantott vasúti

pálya helyrehozatala és újjáépítése, a B.M.W.
üzemben dolgozás és mezgazdasági munka
is.

A tábori létkörülmények megegyeztek

a többi K.L. tábor körülményeivel, ahová

zsidókat zártak be. A kényszermunkáról szóló

nemzetközi egyezményekben rögzített jogok

nélkül, nemzetközi tényez felügyelete nélkül

léteztünk. Az étel, amit kaptunk kevés volt,
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aki általában német volt és bncselekményért,

például szabotázsért lett elítélve akár más
megvadult, de össze sem lehet hasonlítani

Birkenauval.

Múltak a napok, néha a németek egy-

egy transzportot küldtek a Dachau menti

munkatáborokba. Az egyik dolog, ami apát

és minket is nagyon foglalkoztatott az

volt, hogy miképpen kerülhetjük el azt a

helyzetet, ha újból szét akarnának választani

minket. Egyik nap úgy megbetegedtem,

hogy a tábor zárt rendeljében ápolásra

lett volna szükségem. Megegyeztünk, hogy

szombaton fogok ápolásra jelentkezni, mert

vasárnaponként nem indítanak transzportokat

a munkatáborokba. Ha meghallom, hogy

transzport indul, eltnök a rendelbl,

és visszatérek a barakkba. És ez így

is volt. Szombaton ápolásra kerültem.

Szerencsétlenségünkre másnap, vasárnap,

mégis elküldték egy transzportot az egyik

munkatáborba. Apa és Saul is bekerült a

csoportba.

Néhány nap múlva megtudtam, hogy a

transzporttal apáék is elmentek az Allach

nevezet munkatáborba. Összedlt a világ

körülöttem. Hiába volt minden tervezgetés,

mégsem segített..

Bár a rendelben való tartózkodásom nem
tartott sokáig, mégis kitartásom és túlélésem

szempontjából nagyon jelentségteljes volt. A
rendelben jó helyem volt. Az étel bséges

volt, és gyógyulásom egyik feltétele a jobb

étkezés volt, de az aggodalom és a félelem

attól, hogy soha többé nem találkozom apával

és fivéremmel, teljesen megrjített. Semmi
kétségem nem volt afell, hogy azért éltük

túl ezt a poklot, mert együtt voltunk, és

testileg-lelkileg egyaránt támogattuk egymást.

39. Roshásáná, zsidó újév Dachauban

Miután megtudtam, hogy apa és Saul az

allachi táborban vannak, minden szükséges

intézkedést megtettem, hogy visszakerülhessek

a barakkba. És valóban, újév estjén

visszakerültem, ha nem tévedek a 17-es

barakkba. Szerencsémre ott találtam Fröiner

Samut, a nagybányai közösség egyik fiát. Nagy

volt a boldogság, fleg részemrl. Persze az

ágya mellé költöztettem magam.
Leszállt az este, és több tíz zsidó rab

a barakk sarkában összegylt, hogy imában
öntse ki szívét. De volt egy kis bajunk.

Nem volt ünnepi imakönyvünk, és mindenki

azt mondta, hogy nem emlékszik fejbl

az újévi fimára. Mivel én emlékeztem

rá, önkéntesen elimádkozónak jelentkeztem,

aki hangosan mondja el az esti imát,

belefoglalva az újévi "tizennyolc áldás-t"

is. Sírtam, miközben hangosan imádkoztam.

Tulajdonképpen mindenki sírt.

Megboldogult apának köszönhettem, hogy

emlékeztem a "tizennyolc áldás-ra". A történet

így szól. Apának szövmhelye volt, ahol

készített magának egy hatalmas tálitot. az

ünnepekre. Újévkor és Jóm Kippurkor a

"tizennyolc áldás" imákor apa becsavarta a

sorra kerül egyik fiútestvért az imalepelbe, a

tálitba, és a társaságában mondta el az imát,

a vizsnyici változat szerint, (apa vizsnyici

chaszid volt). így történt, hogy két bátyám és

én kívülrl tudtuk az imát..

Másnap hajnalban a barakkparancsnok

"Felkelni, le az ágyról" kiáltásaira ébredtem.

Rögtön megtörtént a számolvasás, szétosztották

a reggelinket, ami fekete kávéból állt, és

azonnal elvittek minket, 100-120 rabot a tábor

sorozó területére. Itt az SS tisztek és a tábor

irodájából való foglyok vártak ránk, akik rögtön

munkához láttak. Bejelentették nekünk, hogy

aki átmegy a testi ernléti vizsgálaton, az a

München közelében lev egyik munkatáborba

lesz elküldve.

Kigyulladt nálam a "piros lámpa". Azt

mondtam magamnak: "Tessék, itt van a

lehetség, hogy újból apával és Saullal lehess,

ha ez a transzport is oda tart, ahol k vannak.

De hogyan bizonyosodjak meg efell?" Nem
tudtam. Elhatároztam, hogy cselekedni fogok,

még akkor is, ha kockázatos. A transzport

elkészítésével megbízott fogolyhoz léptem.

Elmeséltem neki, hogy apám és testvérem

az egyik transzporttal az Allach nevezet

munkatáborba került, és nagyon szeretnék

visszatérni hozzájuk és együtt lenni velük,

még akkor is, ha az ernléti vizsgálaton nem
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sem tudja, hogy kik és mi a nevük, senki

sem fogja megkérni, hogy zsidó sírba vigyék

ket. Mieltt még a dachaui tábornál leszállók

a vagonról, el szeretnék tlük búcsúzni, de

nem tudom, hogy hogyan. Nem tudom, hogy

mit mondjak nekik. Végül azt mondtam,

hogy megígérem nekik, hogy örökre emlékezni

fogok névtelen zsidó testvéreimre. Üldögélek,

tndöm és ket nézem. A kápó kiáltása rázott

fel gondolataimból, még egy pillantás vetek

rájuk, mieltt még leszállnánk a vagonról. Ezek

a szavak tolultak számra: "Jitgadal vejitkadas

sme raba..."

38. Dachaui rab, számom 89935

A szörny és borzasztó utazás végéhez

ért, de nem fejezdött be. A 4000-4500

magyar, lengyel, francia, görög, holland és

talán más országok zsidó rabjaiból, nem több,

mint 2000 rab érkezett Dachauba. Többségük

Lengyelország földjén maradt és vérükkel

megitatták azt a földet. Néhányukat a Dachauba

tartó vagonokon hoztunk magunkkal, poraik az

átkozott Németország földjén maradtak.

Most éppen én is német földön vagyok,
*

a dachaui koncentrációs táborban. Éppen,

hogy leszálltunk a vonatról, és a már

Nagybányából Auschwitzba való érkezésünk

napján lejátszódottak képe tárult ismét elénk.

Egy sorakoztató térre vittek bennünket, ahol

megparancsolták, hogy vetkzzünk le, és csak

a. cipt és az övét hagyjuk magunknál. A
vetkzés ténye egyáltalán nem zavart, ruháink,

amit varsói indulásunk óta éjjel-nappal, esben
és napsütésben egyaránt hordtunk, büdösek

és szennyesek voltak. St, kifejezetten boldog

voltam, hogy tiszta ruhát kapok. De az

auschwitzi vetkzés emléke egyfolytában

kísért. Nem hittem nekik, a németeknek,

még akkor sem, ha bátorkodtak bejelenteni

nekünk, hogy Dachauból várhatóan egy másik

munkatáborba küldenek át minket. Még akkor

sem hittem nekik, ha a józan eszem azt diktálta,

hogyha meg akartak volna minket ölni, gonosz
tervüket lengyel földön is véghezvihették

volna, és nem hoztak volna Dachauba minket.

Mindezek ellenére nem hittem nekik, fleg,

amikor a sorakozó területérl a zuhanyzók

felé mentünk, ekkor a rettegés kapott el.

Érdekes, hogy apát is ugyanezek a gondolatok

foglalkoztatták. Nem volt mit tennünk. Apa

azt tanácsolta Saulnak és nekem, hogy a

sorakozó téren minden erfeszítést meg kell

tennünk azért, hogy azt a látsztatot keltsük,

hogy alkalmasok vagyunk a munkára.

A zuhanyzókból a sorakoztatóhoz ve-

ztet úton SS katonák álltak, akik, mialatt

mi mentünk, k minket vizsgálgattak. A
foglyok, akik menés közben elbotlottak,

félre lettek állítva. A sorakoztató területén

megparancsolták, hogy rendezdjünk sorokba.

Apa szó nélkül elém állt, és arra kérte

Sault, hogy álljon mögém. Magamban arra

gondoltam: "Újból úgy vigyáz ránk, mint

tyúkanyó a kiscsibéire". Itt arra szólítottak fel

mindenkit, hogy amikor sorra kerül, lépjen

elre, és vegye el az új számát. így történhetett

meg, hogy apa a 89934-es számot kapta,

én a 89935-öst és fivérem a 89936-ost.

Nos, új azonosságot kaptunk. Isten mentsen

valami emberhez méltót, az szemükben

csakúgy, mint idáig, továbbra is vadállatoknak,

vagy talán még annál is alacsonyabbaknak

számítottunk. Ez "ugyanaz a kisasszony más
kabátba bújtatva".

Ezek után átvittek egy 300 rabból álló

csoportot az egyik barakkba, aminek számára

nem emlékszem. A barakkokat zárták, és onnan

a rendelbe, az irodákba, illetve minden más
helyre csak engedéllyel lehetett kijutni. Minden
barakknak volt egy bels udvara, és itt töltöttük

az idnket, míg át nem irányítottak minket

egy munkatáborba. A számfolvasást a bels
udvaron is megtartották, minden reggel és este

vagy amikor éppen eszükbe jutott. Itt meg kell

említenem, hogy a számolás nem ugyanúgy
történt, mint Birkenauban. Ott ez a kínzás és a

kíméletlenség eszköze volt, és úgy tnik, hogy
a szadizmus tetette ezt velük. Dachauban, úgy
néz ki, hogy ezt az elírás követelte meg
tlük, másképp felfoghatatlan lenne a dolog,

hiszen a számolgatásnak nem volt semmi
gyakorlati haszna. A barakkjainkba voltunk

bezárva, ahonnan a barakkvezet engedélye és

feljegyzés nélkül nem volt "se ki, se be". Itt

is volt rá példa, hogy akár a barakkvezet —
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mert életüknek legkedvesebb szerettei nélkül

maradtak, és a kétségeikrl, hogy egyáltalán

életben vannak-e. A mindannyiunk szívében

dobogó reményrl is beszélgettünk, a túlélésrl

és arról, hogy valahogy ki kell jutni ebbl
a pokolból. Sok' beszélgetés, köztük lelki

beszélgetés is létrejött.

A vagonban ülés második napja rosszul

kezddött. Hajnaltájban, mikor leszálltam a

"függágyamról", és visszatértem a helyemre,

láttam, hogy egy-két fogoly egymáson fekszik

a vagon oldalában. Már nem voltak az élk
között. Lelkk visszakerült a Teremthöz.

Az egyik mellettem ül fogoly aki mesélt

az otthonáról, és arról is, hogy van egy nálam

kicsit idsebb fia, akirl nagyon reméli, hogy

életben van, szintén ott feküdt. Azt mondtam
magamban: "Muszáj az egymásnak megígértet

betartanom, a családtagoknak át kell adnom a

keser hírt".

Víz, víz. A szomjúság engem és másokat

is gyötört. Milyen kár, hogy elvették apától a

vizes üvegét, mieltt felszálltunk a vagonra.

A forróság nagyon nyomasztó, lélegzetvételnyi

leveg sincs. Minden sarokból sírást vagy

nyögést hallok, mindenki egy pár csöpp vízre

vágyik, hogy legalább megnedvesíthesse az

ajkát. Én a tndéseimbe mélyedtem, és

hangtalanul imádkozni kezdtem. "Világ Ura,

mikor lesz ennek a végtelen szenvedésnek

és a szörny fenyítéseknek vége? Nem volt

elég áldozat már?". Apa észrevette, hogy lelki

krízisben vagyok. Kezét vállamra helyezte, és

azt mondta:
- "Izrael népe már a múltban is sok

nehézségen ment keresztül, talán nem annyira

nehezeken, mint mi, most, de mégis túljutott

rajta. Hiszem, hogy Isten most is kisegít

minket ebbl a pokolból".

- "Apa, bárcsak én is úgy hinnék, mint

Te!"

És így folytattam: "Varsótól kezdve végig,

az út mentén álló lengyelek között soknak

örömöt láttam az arcán. Ok tényleg jobbak

nálunk? Igaz, hogy tetteik jobban tetszenek

Istennek, mint a mieink? Valóban a jámbor az,

aki rossz neki és a gonosz a jó? Apa, mondom
Neked, a zsidó nép történelme önmagába

tér vissza. Ez lenne a második inkvizíció?

Akkor legalább azt a zsidót, aki beleegyezett

a más hitre való áttérésre békén hagyták vagy

kizték. Lehetsége volt eltnni, szemben
a mával, amikor, csak azért, mert zsidók

vagyunk, kiszolgáltatottságra lettünk ítéltetve."

Apa sírni kezdett, én is sírtam, majd ezt

mondta: "Cvi, Cvi, valóban nagy csapás lett

ránk mérve, és még nem is tudjuk, milyen

nagy. Kicsikém, Isten cselekedeteit képtelenek

vagyunk megérteni."

A Kutnótól Dachauig tartó utazás harmadik

vagy negyedik napján bejelentették, hogy utunk

céljához érkeztünk. A nehéz és borzasztó

utazásunk, ami örökre emlékezetembe vésdött,

végéhez ért. Négy vagy öt napos menetelés,

három-négy napos vonatozás, nagyon nehéz

és sorsdönt napok, amire örökre emlékezni

fogok.

A vagonban megboldogult apa mellett

ültem, Saul fivérem szintén testvéreimmel,

a zsidó rabokkal ült. Láttam, hogy

ugyanúgy szenvednek, mint én, és én úgy
szenvedtem zsidó létünk miatt, mint k.
Én beléjük, k belém dörgölztek, minden

mozdulatukat, arckifejezésüket, arctorzulásukat

láttam. Minden sóhajukat, nyögésüket

hallottam, ami a három napos utazás alatt egy

pillanatra sem sznt meg. Láttam és hallottam

halk és hangtalan sírást, ajkaikon hangatlan

imát láttam, és hangos imát hallottam. Láttam

rab testvéreimet a remény és a kétségbeesés

pillanataiban. Láttam ket, ahogy életükért

küzdenek, és ahogy lelkk szenvedések

közepette megtér a Teremthöz. Láttam ket
akkor is, mikor lelkk már a Teremtnél

volt, arcuk sem csöndet, sem békességet

nem tükrözött. Helyette bánat és szenvedés

ült az arcukon. Nyitott szemükben és tátott

szájukban keser jajkiáltást láthattam, lelkk

elszállt már, de k tovább jajongtak. Láttam

ket a vagon sarkában egymáson nyugodva,

mintha elhasznált, senkinek sem kell vasúti

talpfák lennének, nem pedig emberek, akik

Isten képére lettek alkotva. Láttam, láttam...

A vagonban, a Teremthöz megtért

rabtársaim mellett ültem, akik a sarokban

nyugodtak. Névtelen testvéreim, akikrl senki
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németek a háború befejezte eltt megölnek

minket, hogy ne tudjuk mindazt a borzalmat

elmesélni, amin keresztülmentünk. Mindezek

után képtelen voltam az elttünk álló helyzetet

magam elé képzelni.

A mozdony idnkénti füttyentései felráztak

gondolataimból, és visszatérítettek a valóságba,

ahol az egyik fogoly térdén ülök, és az

én térdemen egy másik rabtestvérem ül.

Mindannyiunk egymásra zsúfolva, beszorítva

ül, egy lábat sem lehet megmozdítani,

lehetetlenség megfordulni, vagy máshogy ülni,

egyszóval semmit sem lehet csinálni. A
körülöttem lev emberek állandóan ülési

helyzetükön próbálnak javítani. Az egyik

engedélyt kér a többiektl, hogy ne külön,

hanem egyszerre kinyújthassa mindkét lábát,

a másik arra kéri a szomszédját, hogy ne

dljön neki, mert nincs ereje t tartani. Valaki

feláll egy pillanatra, mert már képtelen tovább

ülni, de amikor vissza akar ülni, nincs már

helye. Kiabálás kezddik, majdnem megütik

egymást, de kiderül, hogy arra sincs erejük,

hogy felemeljék a kezüket.. Az egyik kápó

elrikkantja magát, "csönd", és megparancsolja

az álló embernek, hogy üljön le, mert különben

a pálcájával fogja "megtisztelni", aki szerint

ez egy "oktató pálca".

A szörny zsúfoltságon kívül a

levegtlenség is problémát okozott. Az erdben

töltött, elz éjszakai estl ruháink még
mindig nedvesek voltak, és rossz szagot

árasztottak magukból. Az izzadságszag dlt

mindenkibl, a kiválasztott anyagok bze áradt

a vödrökbl. Ezt a mérgezett levegt szívtuk

magunkba.

A vonat lassan halad, nem siet sehová. Itt

meg ott megállunk és más vonatokat hagyunk

elttünk elmenni. Látom, hogy apa lehunyja

szemét, és hangtalanul imádkozik. Én a vagon

szellznyílására pillantok, és látom, hogy az

éjszaka lassan leszáll. Eltelt egy nap utazás

Dachau felé.

Apával beszélgetek, és kiöntöm a szívem

eltte. Megmondom neki, hogy nagyon félek

ilyen szorongatott ülésben eltölteni az éjszakát..

Látom, hogy apa a vagon plafonjára néz, és

azt mondja: "Van egy ötletem, hogy hogyan

töltsd el az éjszakát, de félek a kápótól". Aztán

elmeséli nekem az eszébe jutott megoldást..

A takaróból készíteni kéne egy függágyat,

amit a vagon falára fel lehetne kötni. Zseniális

ötlet, mondtam magamban, úgy tudok majd

aludni, hogy senkit sem kell agyon nyomnom,

és engem se fognak nyomni. Az ötlet tetszett

nekem, annak a ténynek köszönheten, hogy

még nem nttem magasra és igen keveset

nyomtam súlyban. Apa megkérdezte tlem,

hogy hajlandó vagyok-e megkockáztatni a

dolgot, még akkor is, ha ez néhány, a kápótól

kapott ütéssel fog járni. Nem gondolkodtam

sokat és igennel válaszoltam. Láttam, hogy apa

habozik. Beszélt a körülötte lev foglyokkal

is, akik támogatták az ötletet, véleményük

szerint érdemes megpróbálni. Végül azt mondta,

hogy várjunk, amíg besötétedik, majd akkor

felakasztjuk a takarót. Apa kihúzta nadrágjából

az övét, én is odaadtam az enyémet. A takarót

kettbe hajtotta, megkötötte a végeit, és a két

övvel a vonat falát támasztó gerendára kötötte.

Egész éjszaka a vonat üteméhez igazodva

hintázgattam. Nem volt valami kényelmes, de a

lenti zsúfolt üléshez képest ez ötcsillagos szálló

volt. Akkor nyújtottam ki a lábam, amikor

akartam, nem kellett az izzadságszagot és a

minden más irányból áradó bzöket magamba
szívnom. így mindenki fölött, bségesen volt

levegm, és úgy lélegezhettem, ahogy kell.

A körülöttem lev szomszédaimnak is tetszett

az új felállás, mert felszabadult a helyem,

és k kényelmesebben el tudtak helyezkedni.

Három éjszakán keresztül, egészen Dachaui

érkezésünkig így utaztam.

A zsúfolt egymásba szorítottság elsegítette

sorstestvéreink emberi pozitívumainak

felfedezését. Az a jelenség, hogy három
családtagnak sikerült együtt maradnia, kivételes

volt, de bizonyos szempontból reményforrás

a többi fogolynak (néha irigység). Abban
reménykedhettek, hogy talán k is részesülnek

a szeretteikkel való találkozásban. A három
nap alatt, amikor csak tudtunk, beszélgettünk.

Körülöttem fleg magyar foglyok ültek.

Mindegyikük mesélt múltbeli otthonáról,

a szomorú és nyomott jelenérl, testi

szenvedésükrl és megkínzott lelkkrl,
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a "Cél Appelre" való felsorakozásra. Hátra
pillantok, arra a területre, ahol az éjszakát

töltöttük, és több tíz foglyot látok, akik

fekve maradtak. Egyesek élettelenek, mások
még látom, hogy lélegzenek. Azt kérdem
magamtól: "Vajon kik ezek, és mi a nevük?"
Ha legalább megmondták volna a nevüket,

alkalomadtán mesélhettük volna rokonaiknak

a velünk együtt töltött utolsó éjszakájukról a

mezn feküdve, ott valahol Varsó és Kutnó
között. Mesélhettünk volna utolsó óráikról,

mieltt ezek az aljas gyilkosok meggyilkolták

ket.. Szeretett hozzátartozóik így legalább

megtudták volna, mikor és hol estek el, mikor

mondják el a "Kaddist" utánuk.

A reggeli sorakozókor az a hír terjedt

el, hogy néhány, a táborban vezet beosztású

fogoly megszökött az éjszaka, és ez volt a

lövöldözés oka. Néhány fogolynak sikerült

elmenekülnie, de azokat, akik kudarcot

vallottak az SS katonák hidegvérrel megölték.

Parancsot kaptunk, hogy induljunk el a

vonatmegálló felé vezet úton, ahol szállító

vagonok álltak, hogy Dachauba vigyenek

minket. Legjobb emlékezetem szerint, ez

a kutnói vonatállomás volt. Itt parancsot

kaptunk, hogy rendezdjünk sorokba, a kápók

kihirdették, hogy ürítsük ki zsebeinket, és jaj

annak, akinél bármit találnak. Apa nem akart

megválni a kicsi vizes üvegétl, amiben volt

még valami víz. Az egyik kápó, aki megtalálta

az üveget, pálcájával többször megütötte apát.

Apa száját egy hang sem hagyta el.

Miután a kápók befejezték a keresgélési

mveletet, a katonák újból számfolvasást

tartottak. Nos, hogy is lehetne másképp?

Ezt, ahogy akkor, ma sem tudom felfogni,

hogy mi serkentette a németeket arra, hogy

felállítsanak minket a "Cél Appelre", és

megszámoljanak minket. Hiszen a rabok száma

nem ntt, ellenkezleg, számolásról-számolásra

csökkent.. Sajnos csak arra tudok gondolni,

hogy a szadizmus hajtotta ket, és azt

akarták látni, hogy mennyivel kevesebben

és kevesebben vagyunk minden alkalommal.

A négy vagy öt napos menetelés

befejezdött, fájdalom, szenvedés, remény és

reményvesztetteség Lengyelország földjén, ami
a zsidók vérétl volt átitatva.

37. A halálvagonok

Csoport csoport után száll fel a vagonokra,

a szerint a rend szerint, ahogy a vasútmegállói

sorakozón felálltunk. A rituálé, amihez már
Birkenauban hozzászoktunk, megismétldik. A
kápók, ezek a kutyák, pálcáikkal a vagonok

nyílásainál álltak, egyfolytában káromkodtak,

szidalmaztak és "gyorsabban, gyorsabban"

kiáltásokkal sietetettek minket, mialatt a

vagonokra szálltunk. Ránk parancsoltak, hogy

egyik a másik ölébe üljön, így több és embert

tudnak betuszkolni a vagonokba. Becslésem

szerint a mi vagonunkba 80 embert sikerült

beszorítaniuk. Az ajtók eltti területen nem
ülhettünk, ez a hely a kápóknak és két SS

katonának volt fenntartva.

Mindenki elhelyezkedett, a kápók a félig

nyitott ajtónál foglalták el a helyüket, a másik

ajtónál, ami egészen nyitva volt, az SS katonák

helyezkedtek el. A vagonban csönd honol, egy

hangot sem merünk kinyögni. Kiabálást hallok,

majd parancsot az ajtó bezárására. A kápók

melletti ajtót becsukták, az ül katonák melletti

ajtót nem egészen. A vonat fütyül és megindul.

Ahogy a vonat elindult, elkapott a félelem.

A magyar katonák jutottak eszembe, ahogy

Nagybányán ránk zárták a vagon ajtaját. Mi

lesz velünk, kinek sikerül kikerülnie ebbl a

pokolból? Milyen ez a Dachau, és hol van?

Auswitzba érkezésem óta kevesebb, mint két

hónap telt el, és annyi minden történt velem,

apával, fivéremmel, mindegyikünkkel. Az
aushwitzi pokolban majdnem mindannyiunknak

befejeztetett, aztán Varsóban visszanyertük

emberi formánkat. St még az a kis

reménysugár is ott égett a szívemben, hogy

egy induri-pinduri, és a Szovjet Hadsereg átér

a Viszla folyó túlpartjára, behatol Varsóba

és felszabadít mindannyiunkat.. Még ez a

remény is, aminek nem volt valós alapja,

elillant. Azonban hittem abban, hogy a háború

nemsokára befejezdik és legyzik a németeket,

de ki mondhatta meg mikor következik ez

be? Ki tud addig kitartani? Féltem, hogy a
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túljutnék ezen, minden tiszteletre méltó,

gyermekeitl szeretetetet és elismerést érdeml

apa, st még ennél is több".

Apa nem volt beszédes természet,

hallgatagnak is mondható. Csak akkor beszélt,

ha volt mit mondania, és azt sem egyenesen,

hanem körülírva mondta. Aki nem jól ismerte,

nem mindig és nem mindent értett szavaiból.

Mieltt még bejezte volna a mondatát, Saul

és én mindig tudtuk, hogy mit akar mondani

vagy kifejezésre juttatni. Lehet, hogy ez a

jó ismeretségünk abból a kétséges jogunkból

eredt, hogy a koncentrációs táborban együtt

ülhettünk vele, és nap nap után egyikünk a

másikhoz csiszolódhatott.

A szokásokhoz hen, a Varsóból

végig kísér, vállukon töltött puskát visel

SS katonák körülöttünk foglalnak állást,

golyószóróikat elénk állítják. Semmi erm
sem maradt, a lábaim rettenetesen fájtak,

valószín, hogy a rongyokba csavart lábbal

megtett egész napos menetelés miatt.. Rögtön

elaludtam. Hajnaltájt arra ébredtem, hogy

nedves vagyok. Tényleg esett az es, attól

lettem vizes. "Már csak ez hiányzott nekünk",

gondolom magamban, eddig csak a naptól

szenvedtünk, és most itt van az új gond, az

es, ami más esetekben, ha van hová bújni

elle, igazi áldás. A takarómba burkolóztam,

de az es hamar a csontomig hatolt. Rendben,

nincs mit tenni, láttam, hogy a többi fogoly

is ugyanúgy szenved, mint én. "Sokak baja

már fél vigasz", gondoltam magamban. Nincs

mese, ki kell várnom a holnapi napsütést.

36. Az ötödik nap
Varsó elhagyásától számított ötödik napba

léptünk. A reggeli megkapása után, ami szokás

szerint fekete kávéból, vagy valami annak

nevezett folyadékból állt, az ötödik napi

indulásra utaló jelet várjuk. Ehelyett parancsot

kaptunk, hogy térjünk vissza helyünkre és

maradjunk ott ülve. Már órák óta ülünk, de

semmi indulásra utaló jel nem érkezik. Egyik
hír a másik után terjed, az egyik az, hogy
vonaton tesszük meg a Dachauig vezet út

hátralev részét. Ennek az a feltétele, hogy a

keleti front német parancsnoka, nem több, mint

három napon belül mozdonyt és vagonokat

szerez, mert a szovjet csapatok mindjárt ide

jutnak. Amennyiben nem találnak vagonokat,

sorsunk végleg eldlt..

Eltelt egy nap mindennem gyaloglás

nélkül, és ez mindenkinek jót tett. Ert

gyjtöttünk a talán mégis sorra kerül

meneteléshez. Másrészrl nagyon aggódtunk,

mert estére újabb német katonák érkeztek

rzésünkre, olyanok, akik Varsó elhagyása óta

nem voltak velünk.

Elhatároztam, hogy körbenézek a kápókhoz

közel es foglyoknál, hogy kideríthessem mi

igaz a terjeng hírekbl. Ott is azt hallom, hogy

a foglyokat az új katonák érkezése aggasztja.

Megértettem, hogy egy csoport hajnaltájra

szökést tervez. Visszatérek a helyemre és

elmesélem a szevezdést apának. Apa nem
ért egyet. Az volt a véleménye, hogy lengyel

tudás nélkül nem lehet résztvenni az akcióban.

Leszállt az éjszaka, és mint mindig, a

katonák most is elrendelték, hogy feküdjünk

a földre és ne mozduljunk onnan. Aki

megmozdul, lelövik. Lefeküdtem, de nem
hunytam le a szemem. Apa és Saul sem aludt.

Egész éjszaka, a táborunkon kívül, lövéseket

hallottunk. Hajnaltájt lövöldözés kezddött a

tábor körül, itt és ott a golyók felettünk

fütyültek el. "Ennyi", mondtam magamban,
• •

"ez itt a vég". Ot napon keresztül küzdöttem

a nappali hségben és az éjszaka hidegében,

nem egyszer majdnem megtörtem, nem egyszer

egy hajszál választott el a haláltól, és most....

mindennek vége. Meg kell halnom, mert a

történelem megidézett engem, és Izrael nép
azon fiainak a statisztikájába akar befoglalni,

akiket a máglyára vittek, csak azért, mert

ehhez a néphez tartoztak. "Ilyen végzettel,

hajlandó vagyok errl a tiszteletrl lemondani",

gondoltam magamban. Úgy éreztem, hogy

megrülök. Apa testmozdulataimból rájött,

hogy bajban vagyok. Odaadta a vizes üvegét,

és mondta, hogy kortyoljak belle egy keveset.

A borzalmak éjszakája a végéhez

közeledett, és az égboltról a reggel bukkant

el. Parancsot kaptunk a helyváltoztatásra, és
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vagyunk, ami pillanatnyilag Lengyelország és

Németország határa.

A menetelés negyedik napja semmiben
sem különbözött az elz napoktól. Amíg a

nap nem kezdte a fejünket és az arcunkat

égetni, addig nagyjából elviselhet volt a

gyaloglás, de a természet ellen nem lehet

semmit sem tenni. Már a déleltti órákban a

nap hétágra sütött. Izzadni kezdtem, az ingem
a hátamra tapadt. De nincs id gondolkodni,

mert a kápók mindig figyelmeztenek valamire.

Vagy azt kiabálják, hogy "gyorsan, gyorsan",

vagy azt, hogy vigyázzunk a sorra, vagy

éppen valamelyik kápónak kedve kerekedik az

ütlegelésre, és pálcájával jót sóz valamelyikünk

vállára, mert éppen az nem tetszett neki.

A három napos menetelés jegyeit viseljük

magunkon. Itt meg ott a végs fáradtság

állapotában lev embereket látjuk. Segíteni

próbálunk, de ez nem mindig használ. Kiderül,

hogy a három napos menetelés halálosan

kifárasztott minket. A gyaloglók között az a

hír terjeng, hogy a kolozsvári rabbi a végsket

járja. Hátranézek, és látom, hogy a rabbit két

másik, ember kart-karba öltve támogatja. Ha
nem tévedek, a kett nagybányai Bnei Brachos

volt, k vették védelmük alá a rabbit..

Menetelünk, csak menetelünk. Minden nap

30-35 kilométert tehettünk meg, általában

nyílt futakon. Körülöttünk zöld mezk, néha

faluk mellett haladunk el, ahol szokás szerint

az út két oldalán a falusiak családjaikkal

egyetemben minket bámulnak. Ám legyen,

már hozzászoktam ehhez a látványhoz. De
a vágy és a sóvárgás nem múlt el, minden

alkalommal újra és újra felébredt bennem,

olyan akartam lenni, mint k. Egyfolytában

és határtalanul irigykedtem rájuk. Irigyeltem a

szabadságukat, oda jönnek és mennek, ahová

akarnak. Irigykedtem, mert nem egy szelet

kenyér után éheznek, mint én, mert annyit

vizet isznak, amennyit csak akarnak, mert cip

helyett nem kell rongyokat csavarni a lábuk

köré. Egyszóval mindenért irigyeltem ket.

Gyaloglás közben gondolataimba süllyedtem,

és azt kérdeztem magamtól: "Miért jobbak

nálam ezek az emberek Isten szeme eltt?

Gyaloglunk. Nem tudom mi történt, a

kápók egész nap újból azt kiabálják, hogy
"gyorsabban, gyorsabban", és az út egy részét

futásban kell megtennünk.

Lehet, hogy valóban lassabbak lettünk,

az emberek nem tudják a gyorsabb ütemet

felvenni. De a kápókat ez nem érdekli. Nekik
több erejük van, kenyerükkel és vizükkel

nem osztoznak velünk. Aki nem követi az

ütemüket, fej- vagy hátvágással "jutalmazzák",

vagy éppen úgy és ahogy nekik tetszik. Rám is

sor került. Cip nélkül, rongyokkal a lábamon

gyaloglók, ami nem éppen kényelmes. Miért is

izgatná ez ket? Saul elvette tlem a takarót,

de úgy néz ki, hogy ütemem nem elégítette ki

a kápót, és rám kiáltott, "gyorsan, gyorsan".

Hogy el is higgyem, hogy komolyan beszél,

pálcáját nem kímélve "megsimogatta" a hátam.

Felhagytam a tndéssel és elkezdtem lábaimat

kapkodni.

Menetelünk, menetelünk. Ismét faluk

mellett haladunk el. A nap lefelé menben van,

nagy megkönnyebülésemre mi is lassítjuk az

ütemet. A katonák kiadják a parancsot, hogy

térjünk le az útról, és induljunk a liget felé,

ami az úttól 500 méterre lehetett, itt töltjük az

éjszakát..

Elrendeztük éjszakai pihenhelyünket. Apa,

szokás szerint, takaróját az én takaróm mellé

terítette, mindezt szótlanul, és intett Saulnak,

hogy mellettem foglaljon helyet. Ránézek

és arra gondolok: "Pontosan úgy viselkedik,

mint a tyúkanyó a kis csibéivel". Saullal és

különösképp a velem való tördése nem ismert

határt. Annyira nem, hogy amikor a kápó vagy

éppen valamelyik másik "nagyúr" megütött,

mindig közbe akart avatkozni, annak ellenére,

hogy tisztában volt a dzsungel törvényeivel.

Tudta, hogy az egyetlen, amit el tud érni az

az, hogy is kap egyet. Elképzelhet, hogy

egészséges ösztöneinek engedett, és tudta, hogy

fivérem és én vagyunk az összvagyona, hét

gyermekébl mi maradtunk. Minden erejét arra

fordította, hogy a létezkre vigyázzon és talán

arra, hogy minden szeretetét, a nem létezk

helyett, nekünk ajándékozza.

Tndésem és az t nézegetésem közepette

egy nagyon ers vágy, a kitartás vágya csapott

meg, és azt mondtam magamban: "Bárcsak
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folyóról. Mi van, álmodom, vagy ez itt tényleg

egy vízzel teli folyó? Azt mondom apának és

Saulnak: "Nézzétek, víz! Víz!", és elkezdtem

a folyó irányába menni. Apa megállít és rám

kiált: "Mi van, megrültél? Várj, amig parancsot

kapunk, és akkor együtt odamegyünk". Az

oly áhított parancs várat magára. Látom,

ahogy az SS katonák a folyó másik oldalán

feltnnek. Magamban azt mondtam: "Nem

érdekel, mieltt meghalok a szomjúságtól,

vizet akarok inni". Miközben gondolataimmal

voltam elfoglalva, néhány kápónak elhagyja a

száját a parancs: "A víz partján tartózkodók,

vízbe!". Az elsk között ugrottunk vízbe,

számat a vízhez közelítettem és inni kezdtem.

A folyó piszkos, zavaros, szürkés viz

volt, és vegyszer szag áradt belle. Ez

egyáltalán nem zavart, csak ittam és ittam. A
boldogság nem tartott egy-két percnél tovább,

lövéseket hallok, golyók fütyülnek körülöttem.

Nyeltem még két kortyot.. Végül lefeküdtem,

és visszakúsztam apához. Az elzleg szürkés

szín folyó vize új színezetet nyert, fogoly

testvéreink vére megváltoztatta a színét..

34. A víz csodája

Délután lehetett, és mi még két órát

gyalogolhattunk. Végül egy széles mezre
értünk, aminek két oldalát liget, szegélyezte,

itt töltöttük az éjszakát. Teljesen legyengülve

a földre zuhantam. Megtört voltam, testileg

romokban hevertem. A folyóparti viharos

történések lelkileg még inkább megviseltek.

A halál egy lépésre volt tlem, amikor

az utolsókat kortyoltam a folyó vizébl.

Hanyatt feküdtem, szemem lehunyva. Pihenni

próbáltam, ert gyjteni a következ napra.

Hirtelen azt hallom: "Víz, víz!". Körülnézek

és hihetetlen kép tárul elém. A rabok kanállal

kezükben, a földre görnyedve kaparnak.

Valóban csodának tnik. 30 cm-es mélységben

víz van. Igaz, hogy tele van sárral, de kit

érdekel ilyen apróság? Az emberek egyik

kortyot a másik után nyelik, valaki kanálból,

más a Varsóból magával hozott bögrébl,

st olyanok is vannak, akik egyenesen a

földbl isszák a vizet. Mintha áram futott

volna végig a testemen. Még mindig nem

hiszek a szememnek. Nem ismerek rá az

emberekre, barátaimra, akikkel Varsó óta

együtt menetelünk. Mintha újjáéledtek volna

a beesett arcok, amik fájdalmat, elkeseredést

és a végzetbe való beletördést fejeztek ki,

eltntek, helyüket élettel teli arcok foglalták

el.

Apa, Saul és barátaink a földhányási

munkálathoz csatlakoznak. Elvesszük a

kanalainkat, egyik barátunk rejtekhelyérl kést

húz el, és munkához látunk. Kanalainkkal

ásunk, és ujjainkkal kihányjuk a vizes földet .

Körülbelül egy méter mélyre leástunk, ahol

már többé-kevésbé tiszta vizet kaptunk, miután

leülepedett a sár. Ekkor kihirdette apa, hogy

szerinte égi csoda történt, és a csodára áldást

kell mondani. Ámen, feleltük halkan, a gödör

köré csoportosulva. Mindenki bségesen ivott,

apa a Varsóból hozott üvegét is megtöltötte

vízzel.

Kés éjszakára járt, éjfél biztos, hogy

elmúlt már. Nemsokára fel kell kelnünk, vagy

azok között, akik folytatják az utazást, vagy

azok között, akik nem. A földön feküdtem,

azon az édes földön, ami vizet adott nekünk,

ami reményt váltott ki bellünk. Ez volt az

els éjszaka, hogy mélyen aludtam, annyira,

hogy nem is hallottam meg hajnalban a kápók

parancsát "Felkelni!". Csak apa ers rángatásai

ébresztettek fel.

Újból a "Cél Appel" sorakozó, képtelen

vagyok ezt az elferdült német gondolkodást

megérteni. Mire való ez a számolgatás? Hiszen

minden számoláskor kevesebben és kevesebben

vagyunk.

35. A menetelés negyedik napja

Az indulásunktól számított negyedik

reggelen, a számfolvasás után, csoportokba

rendezdünk. En, apa és Saul a kolozsvári

rabbihoz kerülünk. A mély alvás és a

mértéktelen ivás nagyon felbátorított. Azt

mondtam magamban: "Bárcsak fele annyi

erm maradna a nap végén, mint most!". Útra

indultunk. Ki tudja hány napot kell még így

menetelnünk, mi csak annyit tudunk, hogy

végállomásunk Dachau lesz. De Dachau még
nagyon messze van, mi még csak Kutnón



241

meghallottuk a lövéseket. Az SS katonák
világos nappal, a lengyelek és a Magasban
Lev szeme láttára gyilkoltak, a testeket az út

szélére görgették.

33. A menetelés harmadik napja

Az új reggel napvilágra jött és szívemben

az a remény bújkált, hogy talán ez a nap

jót tesz velem és a többiekkel. Felkelek.

Ruháinkban alszunk, így öltözködnünk sem
kell, csak a cipt vesszük fel. Apa, Saul

és én összehajtjuk a takarókat, és gyorsan

összeszedeldzködünk, hogy arra a helyre

érjünk, ahol a számfolvasást tartották. Itt

eszembe jutott, hogy tulajdonképpen nincs is

cipm. Még az elz nap vége felé elszakadt, az

útnak egy részét zokniban kellett megtennem.

Elég kényelmetlen és különösképpen nehéz

volt így járni, ráadásul a lábam fel is volt

törve. De kinek volt ideje ilyen apróságokkal

tördni, fleg amikor csak arra gondolsz, hogy

hogyan éljed túl. Apa nem habozott sokat,

a felesleges takarónkból, amitl nem sikerült

még megszabadulnunk, leszakított egy darabot,

két csíkra tépte, és a lábamra kötötte. Mikor

a reggeli sorakozóra mentünk, láttam, hogy

ugyanúgy, mint tegnap, nem mindenki kelt fel.

De ma reggelre számuk megtöbbszörözdött,

ami komolyan aggasztani kezdett. Ki tudja,

mondtam magamnak, hogy nem kerülök-e

ugyanabba a helyzetbe és nem lehelem-e

ki lelkemet alvás közben? Végül egyezséget

kötöttem önmagámmal, hogy ez mégis jobb

egy SS katona golyójánál a fejemben, amikor

még ki sem leheltem a lelkem.

Elhagytuk ezt a területet, és rátértünk az

országútra. Nem értek meglepetések. Ugyanaz

a nehéz és kövekkel borított út, ugyanaz

a tz nap, a bántalmazás csak úgy, mint

tegnap és tegnapeltt. Csak egy valami

változott: a menetelés egyre nehezebb, és

egyre több leltt foglyot görgetnek a németek

az út szélére. És ez elkeserít, rettenetesen

nyomaszt engem, de csak úgy, mint az elz
alkalommal, meggondolom a dolgot és azt

mondom magamnak, hogy nem hagyom el

magam, ki kell hogy tartsak. Magamban így

kiáltok: "nem hagyom, hogy golyót röpítsenek

a fejembe!!"

Varsótól egészen idáig két testvér menetelt

mellettem, akik a mi közösségünk egyikébl

származtak. Nevükre már nem emlékszem.

Az egyik testvéren a teljes elgyengülés

jelei mutatkoznak. Lábát húzza, és nehezen

lélegzik. A testvére és én összekulcsoljuk a

karunkat, és így megyünk tovább. Jó darabot

gyalogolhattunk, amikor testvéréhez fordul

és ezt mondja:
- "Nem kapok levegt, nem bírom tovább".

A testvére rákiált és azt mondja:
- "Segítünk neked, csak tarts ki estig"

És így felel:

- "Mondtam, hogy nem bírom tovább,

hagyjatok békén!"

A testvére még ersebben rákiáltott:

- "Tarts ki, különben a katonák golyót

repítenek a fejedbe!"

A fiú zokogásba tört ki, és azt mondta:

"Ha életben maradsz, mondd meg apának és

anyának, hogy mindent megtettem az életben

maradásért, de valószín, hogy Isten másként

gondolta." A földre rogyott és elvesztette

eszméletét.. Hátrafordultam, hogy lássam még
egy kicsit, hogy elbúcsúzhassak tle. Ezek a

szavak tolultak számra: "Áldott legyen emléke"

A nap dél felé tart, mi csak menetelünk.

Kiadják a parancsot, hogy térjünk le az útról

és álljunk meg. Elttünk a német hadsereg

teherautóiból álló karaván, autók, amik ágyúkat

és nagy jármveken tankokat vontatnak Varsó

felé haladva. Nem értettem. Ezalatt a három

nap alatt többször félreállítottak minket, hogy

utat engedhessünk a frontról visszavonuló,

katonákat szállító teherautó karavánoknak.

Most ez pont fordítva történik. Valószínleg a

keleti front parancsnokai még nem hajlandók

belátni, hogy elvesztették a háborút..

Mialatt az út oldalán várakozunk, parancsot

kaptunk a hely elhagyására, és azt hiszem,

hogy balra fordulásra. 1000 métert menve

egy mezre értünk, ahol parancsot kaptunk a

megállásra és pihenre. Mieltt leültem egy

nagy folyót pillantottam meg magunk eltt,

aminek vize balról jobbra folyt. Én csak ámulok

és bámulok, nem tudom levenni a szemem a
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panaszkodik. Apa kézen fogott engem és Sault,

így folytattuk a gyaloglást.

A nap már lemenben volt, az els nap

végéhez közeledtünk. Parancsba adták, hogy

térjünk le az országútról a mezre, ahol az

éjszakát fogjuk tölteni. Vacsorára szólítanak

minket. Sorbaálltam a bögre kávéért és a

kenyéradagomért. Egyáltalán nem zavart, hogy

ez nem kávé, hanem csak valami feketés

víz, a f az, hogy folyedék. Egyet-kettt

kortyolok, majd szünetet tartok. Kár lenne

tovább iszogatnom, mert mindjárt elfogy.

Belenézek a bögrémbe, és nagyon megörülök,

hogy még félig tele van. Még két korty ebbl a

gyönyörbl. További két kortyot engedélyezek

magamnak, de közben már látom, hogy üres a

poharam. "Oh, milyen kár", mondom, "nincs

mit tenni".

Lefekszem a földre, és a lábfájástól meg
sem tudok moccanni. A tz nap az arcomat

is leégette, és fáj, nem is kicsit. Megpróbálok

álomba merülni, hogy a másnapi meneteléshez

ert gyjtsék, de nem sikerül. A végén mégis

elaludtam.

32. A menetelés második napja

Az éjszaka az új napnak adta át helyét.

A kápók ébresztt kiáltottak. Megpróbálok

felállni, de kudarcot vallók. Saulra nézek, aki a

kezét nyújtja, hogy felsegítsen. Apa csatlakozik

hozzánk, és elindulunk a sorakozóra kijelölt

hely felé. A gyaloglás közben több olyan

foglyot látok, akik nem keltek fel. Odalépek az

egyikhez és rákiáltok, hogy álljon fel és menjen

a sorakozóra, de az nem felel. Az arcába nézek

és látom, hogy nincs benne élet. Sajnos nem
volt az egyetlen. Egy másikhoz lépek, aki lábait

felhúzva az oldalán fekszik. Megfordítom és

egy velem egykorú fiút látok, szemét lehunyva,

még lélegzik. Megmutatom apának a fiút, de

még le sem tudott hajolni, amikor meghallottuk

a katonákat, akik sorbaállásra szólítottak fel,

hogy megtarthassák a reggeli számfolvasást.

A katonák megszámoltak minket, de már
több tízet nem kellett leszámolniuk. A fekvkre
tekintettem, és azt mondtan magamban, hogy
ezek az ismeretlen elesettek. Senki sem tudja,

kik k, mi a nevük, honnan jöttek. Senki sem

fog róluk kérdezni. Szívemben megsirattam

ket.

Az éjszaka hidege enyhül és a nap

sugarai simogatni kezdenek minket.. Bárcsak

így maradna, mondtam magamnak, csak ne

sütne a nap ersebben ennél.

A második napi menetelés elejét vette.

Áthaladtunk egy városkán, neve nem maradt

meg bennem, és más lengyel falukon. A
látvány megismétldik. A falusiak az út két

oldalán állva minket bámulnak. Egy öreg

parasztasszony egyenesen ránk nézett, mintha

mondani akarna valamit, és egy papírzacskót

dobott felénk. Apa elkapta a zacskót és még
arrra sem jutott ideje, hogy megnézze mi van

a zacskóban, máris egy kápó termett mellé,

néhány pálca vágással "megtisztelte" apát, és

elvette a zacskót.. Láttam, ahogy a kápó

elhúzza a zacskóból a fekete kenyeret, és úgy
éreztem, hogy szemem majd kiugrik a helyébl.

A kenyér nagyon hasonlított arra a kenyérre,

amit nagyapánál kaptam, amikor a faluban

nála vendégeskedtem. Eszembe jutott, hogy

az íze édeskés és ers illatot áraszt magából.

Éreztem, hogy szám nyállal telik meg. Csak

menetelek tovább, és tekintetemet a kenyér

felé fordítom, ami az út mentén gyalogoló

kápó kezében van. Azt mondtam magamban,
hogy a világ minden kincsét odaadtam volna

azért, ha elmondhattam volna az áldást: "...aki

elhoz kenyeret a földbl". Hirtelen ütést érzek

a hátamon és hallom, hogy valaki ezt kiáltja:

"Vissza a sorba".

Reggeli imám, hogy a nap ne süssön

ersebben, nem teljesedett be. Sajnos a nap

teljes erejével sugárzott, és én úgy éreztem,

hogy mindjárt kiszáradok. A szomjúság kínzott,

de nemcsak engem. Az emberek vizet kértek,

de a kápók válasza ennyi volt: "Disznó

zsidók, gyorsabban menni!", és mi tovább

gyalogoltunk. Volt választási lehetségünk? A
túlélés vágya ersebb volt.. Mindegyikünk

utolsó testi és lelki tartalékait szedte össze.

Sajnos nem mindenkinek maradt elég ereje,

és ezért kemény árat fizettek. Az emberek

kiszáradtak az út mentén, és feladták. Tudták

mi vár rájuk. Még el sem távolodtunk, amikor
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idéztük, azt a meghatottságot, amit Duvidl rabbi

imaházában éreztem, amikor a felskaromra
rákötötték a tfilint. Felidéztük a megható
születésnapot, amit az én tiszteletemre otthon

rendeztek, anya strudelét, amit nekem sütött,

és mindennek a tetejébe azokat a cirógatásokat

és arccsókokat, amit anyától kaptam.

31. A szenvedések és a halálmenet

Július vége felé nem küldtek el minden
csoportot dolgozni ami szintén arra utalt, hogy
nemsokára kilakoltatnak bennünket.

Egy nappal a kiürítettés eltt a németek
felsorakoztattak minket, és bejelentették, hogy
kitesznek minket a varsói gettóból, készüljünk

fel egy 120 km-es gyaloglásra.

Azt is tudtunkra adták, hogy azok a

foglyok, akik nem tudnak ennyit gyalogolni

vagy betegek, jármvel lesznek elszállítatva.

Ezeket a foglyokat felszólították, hogy lépjenek

ki a sorból és álljanak félre. Körülbelül

200-250 fogoly félreállt. Késbb megtudtuk,

hogy ezeket a rabokat a németek hidegvérrel

kivégezték.

Ugyanakkor kiválasztottak a sorokból

további 300-400 embert, akiknek a németek

tulajdontárgyait kellett a tábor kiürítése után

elvinni. Ezeket a foglyokat a lengyel partizánok

szabadították fel, és résztvettek a polgári

felkelésben.

Legjobb emlékezetem szerint, 1944. július

25-én, hajnalban indultunk el erre az átkozott

útra; apámmal, Saul fivéremmel és a többi

4000-4500 zsidó fogollyal. A célállomás

Dachau volt. Az indulás eltt kenyeret

és konzerveket osztottak nekünk, és a

barakkfelelsök mindenkit felszólítottak, hogy

legalább két takarót vegyünk magunkhoz.

100 fs csoportokba szervezdtünk és útnak

indultunk. Elhagytuk a gettó területét és Varsó

utcáit.

Körülöttünk házak, kirakatos boltok, és

pár ember az utcán, mintha a civilizációba

tértem volna vissza. Egy pillanatra megcsapott

a lelki emelkedettség érzete, íme, már nem

egy táborba vagyok bezárva, talpam a szabad

földet érinti. Majdnem szabad vagyok, olyan

ember, mint a többi.

De egy pillanat múlva, ahogy megláttam a

körülöttünk lev töltött puskás SS katonákat,

rögtön magamhoz tértem.

Az utcai embereket nézegettem, fleg
a velem egyidsökre vetettem tekintetem, és

irigykedtem rájuk. "Milyen jó nekik", mondtam
magamban, tessék, itt van ez a fiú, aki a házuk
bejáratánál áll és engem néz, vagy csak

úgy tnik, hogy engem néz. Ez egy szabad

ember, bármi eszébe jut, megteheti: mehet,

futhat, ülhet vagy éppen lefeküdhet, senki

nem fogja t megakadályozni. Azt mondtam
magamban: "Nos Cvi, lássuk mikor fogod te

csinálni ezeket a dolgokat?". Ösztönösen újból

az SS katonákra néztem, ahogy a csoport

két oldalán, vállukon fegyverrel meneteltek.

Ahogy elhagytuk Varsót, fájdalom és bánat

nélkül pillantottam hátra. Akárhogy is, ez már
nem az a zsidó Varsó volt, amirl annyit

olvastam, ez csak egy olyan város volt, mint

a többi általam ismert város.

Az országúira tértünk, ami élelmiszert

és konzerveket szállító teherautókkal volt

tele. A harckocsik és teherautók a frontról

kivont katonákkal voltak megtömve, akik

csak úgy, mint mi, Németország irányába

haladtak. Lelassítottuk lépteink ütemét, hogy

elvonulhassanak elttünk. Tovább folytattuk a

menetelést, lengyel falukon és településeken

haladtunk át. Az út két oldalán a falusiak

állnak, nk vödrökkel kezükben, gyerekek,

és azt bámulják, ahogy a katonák, mint a

cirkuszi állatokat, minket terelnek. A Második

Szentély korabeli katonák jutottak eszembe,

akik a római hadoszlop hadifogságába estek,

és bilincsekbe verve Itáliába vitték ket, ahol

az amfiteátrumokban az ottani elkelséget

kellett szórakoztatniuk. Az egész út alatt a

kápókat halljuk, ahogy azt kiabálják, hogy

ne szóródjunk szét, vagy a katonákat, akik

"gyorsabban, gyorsabban" kiáltásokkal hajtanak

minket elre.

Nyári, forró nap van, és mi a tz
napnak kitéve menetelünk. A szomjúság egyre

inkább úrrá lesz rajtunk. Két-három csepp

vízzel is beértem volna, de ennyi sincsen.

Izzadság borítja testemet, gyengének érzem

magam. Saul is szomjúságról és fáradtságról
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nagybányai chaszid imaházban tartott meg.

Láttam, ahogy felvillant a szeme, "ó,

tényleg", felelte, majd arra kért, hogy

vegyem el tle a vizeskulacsát, hogy ne

kelljen megszentségtelenítenie a Szombatot.

Természetesen örömmel beleegyeztem. A
gyaloglás közben a posta épülete mellett

haladtunk el, ahol a Gamarából két lapot

találtam. A rabbi boldog volt, hogy a Tóra

szavait hallgattathatja velem. Egészen a munka

befejeztéig Talmud-tórát kaptam, ami engem

is nagy boldogsággal töltött el.

28.

A tábori iroda küldönce

Egy id múlva a tábor irodája németül tudó

fiatal küldöncöt keresett, aki az iroda futárjaként

szolgálna. Szerencsémre engem választottak.

A ruhám ujjára szalagot tettek, amin az állt:

"laufer láger schreib stube", vagyis az iroda

futára. A munkám keretén belül felhatalmazást

kaptam a gettó területének az elhagyására,

ezen kívül felügyelet nélkül járkálhattam a

gettó területén belül. Mozgási szabadságomat

arra használtam, hogy értékes dolgokat jutattam

be a tábor területére. Élelmiszert szereztem a

foglyoknak, köztük a kolozsvári rabbinak is,

aki nem nyúlt a németek által szétosztott

ételhez, hanem kenyéren, gyümölcsön és

levesen élt. Sokat járkáltam a gettó területén,

és mindig összeszorult a szívem, amikor

megláttam azokat a helyeket, amik valaha

Varsó zsidó negyedének híres utcái voltak, a

zsidóság városa és szülanyja. Ezek a helyek

valaha zsinagógák, imaházak, zsidó iskolák

voltak, zsidó színházak és káváházak álltak

itt, ahol a kultúra virágzott. Mindezek helyett

rombadlt házak és romszigetek állnak, mintha

az egész egy nagy temet lenne.

Néha a foglyok között elterjedt a hír szökési

akciókról. Az egyik szomorúan végzdött
történetnek magam is tanúja voltam, ahol

két fiatalembert lelttek és két másikat

megsebesítettek. Egy nap a délutáni órákban

minden foglyot a sorakozó területére rendeltek,

amit "Appel platz"-nak hívtak. Láttam,

ahogy a két sebeikbl gyógyuló foglyot a

veszthelyükre vezetik. A foglyok felemelt

fvel vonultak a veszthelyükre, az egyiknek

a szemében megvet pillantás ült, amit örökre

bevéstem az emlékezetembe.
29.

A szabadulás reménye

Két hónap sem telhetett el, mióta

idekerültem, és már hozzá is szoktam az

új élethez. Az itteni élet a maga tiltásaival

és megszabásaival nem volt könny, de a

birkenaui világnál összehasonlíthatatlanul jobb

volt. Bár a gettóban végzett bontási és

tisztogatási munka nehéz volt, mégis volt

valami nyereségünk. Ez volt az úgynevezett

"zsákmány", amit kenyérre és más élelmiszerre

cseréltünk. Miután küldönccé váltam, és

nappalonként a gettó területén szabadon

mozoghattam, javult a helyzetem és a lengyel

fuvarosokkal kereskedve, a tábor területére

élelmiszert csempésztem.

Az idk folytán feléledt bennünk az

a remény, hogy hamarosan felszabadulunk.

A partizánok hallatták magukat,

puskaropogásukkal kész "szimfóniákat"

rendeztek az éjszakák során, ami megersítette

azt a szívbl fakadó hitünket, hogy a partizánok

fölényben vannak. Ezen kívül a következt

hallottam a fuvarosoktól:

- Varsó utcáit éjszaka a partizánok uralják

- A szovjet hadsereg a Viszla folyóig ért,

amit nemsokára átlép és bevonul Varsóba
— Az utak a német hadsereggel vannak

tele, akik az orosz frontról haladnak vissza,

Németországba.

Mekkora volt a kiábrándulás és a fájdalom,

amikor azok a hírek kezdtek lábrakapni, hogy
a németek ki akarnak minket üríttetni Varsóból.

30.

A 15. születésnap

Ezekben a napokban töltöttem be 15.

életévemet. Av hónap els napján volt a

születésnapom, amit apával és Saullal a

varsói gettóban "ünnepeltünk". Ez id tájt

befejeztük a gettó egyik részének a lebontását

és egy új rész megkezdése eltt álltunk.

Szívünk félelemmel és aggodalommal volt

tele. Beszélgetésünkben a "bar micva" napjait
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meg a szám, és úgy tnt, mintha édesanyám
szombati kenyerének az illatát érezném. Nem,
mondtam a kocsisnak. Egyszeren féltem. A
kocsis tovább ersködött, és a kenyéren kívül

még öt zlotyit is felkínált, ami egy negyed

kenyér ára volt.. Nem tudtam ellenállni a

csábításnak, megkötöttem az üzletet.. A ruhát

5-7 napon keresztül jóérzéssel hordtam, utána

a németek mindannyiunknak kicserélték az

öltözékét egy foglyoknak szánt, különleges

ruhanemre.

Eltelt egy nap, majd még egy, és lassan-

lassan hozzászoktam a rács és tolózár mögötti

élethez, mert élni akartam. Ösztönös módon
megéreztem, hogy ez az egyetlen túlélés felé

vezet út.

Az étel, amit a táborban osztottak, egy

negyed kenyérbl, egy kiskocka nagyságú

margarinból vagy lekvárból állt. Reggelire és

vacsorára egy bögre kávét vagy teát kaptunk,

ebédre vizes levest, amiben vagy répa vagy

gríz volt. Az étel elviselhet, de nagyon kevés

volt nekünk, akik reggel 5-tl este 6-ig nehéz

és felörl munkát végeztünk. De annyi baj

legyen! Az én mukacsoportom, akikhez az

els varsói idszakban beosztottak, a házak

falbontásával lett megbízva. A fal takarítása

közben néha ezüst vagy arany értéktárgyakat

találtunk, amit a gettó zsidói az "eljövend

napnak" megrizve a falakba rejtettek. Ezeket

az értéktárgyakat élelmiszer vagy lengyel pénz

fejében a lengyel kocsisoknak eladtuk. Ha ez

a "zsákmányunk" nem lett volna, nem tudom

hogyan rendezdött volna helyzetünk.

A "zsákmányt", amit találtunk, szét-

osztottuk a csapat minden embere között,

és megpróbáltunk minél hamarabb túladni

rajta. A lengyel kocsisoknak még aznap el

kellett adnunk a szerzeményt, mert a németek

minden este, amikor visszatértünk a táborba

motozást rendeltek el. Amelyik fogolynál

találtak valamit, büntetés várt rá. A németek

kedvelt büntetési eszköze a szögesdrót mellé

állítás volt, ahol a megbüntetettnek egy egész

éjszakán keresztül kellett állnia.

A felrobbantott és szétbontott házakban

néha kevésbé kellemes leletekre is bukkantunk.

Ezek a "leletek" a varsói gettó zsidóinak a

csontvázai voltak, egész családok, akik vagy

éhen haltak vagy a németek ltték le ket..

Ma már nem emlékszem mit tettünk a

csontvázakkal, de az biztos, hogy zsidó sír

nem jutott nekik.

27. A kolozsvári rabbi

A nehéz élet és a megrázó események

már mindennapi életünkké vált, mégis itt meg
ott, a zsidó foglyok ennek vagy annak a

csoportjának egy kis fénysugár is kijutott.

A varsói gettóban együtt voltunk

a kolozsvári-cánzi rabbival, megboldogult

Jakotiel Jehuda Haberstammal. A rabbit

Nagybányáról Auschwitzba számzték, ahová

valószínleg a nagybányai földek mentén

lev munkatáborból került. Auschwitzból

velünk együtt Varsóba került. A rabbi tábori

életformája kivételes volt, úgy tett mintha

nem is a németek koncentrációs táborában,

hanem Kolozsvárott, a kehilájában lenne. A
németek által fzött ételt nem ette, kenyéren

és levesen élt, amit a gettó házaiban talált

"zsákmány" ellenértékeként szereztük be a

lengyel kocsisoktól. A rabbi a körülötte lev
embereket nemes egyéniségével és a szentség

erejével sugározta át. Tevékenységei közé

tartozott a tfilinkötés lehetségének a megadása.

Emlékszem, megboldogult apám is azok közé

tartozott, akik sorban álltak eltte, hogy vallási

kötelezettségének így eleget tehessenek.

A varsói koncentrációs táborban való

tartózkodásom alatt, 1944 nyarán, körülbelül

15 éves voltam. A lebontási és téglatisztítási

munkából egy id múlva áttettek a vízellátást

szolgáló vízhordó csoportba. Az egyik

szombaton arra kérték a kápót, hogy engedje

meg a rabbinak, hogy csak vizet kelljen

hordania, és így a rabbinak nem kéne áthágnia

a Szombat szabályát. Miután elmagyarázták

neki, hogy a rabbi a zsidók szent embere,

olyasmi, mint a keresztényeknél a pap,

a kápó meggyzdött, és elengedte t a

munkából. Emlékszem, hogy a rabbi odajött

hozzám, és azt mondta, hogy csatlakozik a

kulacsos vízhordáshoz. A csaphoz vezet úton

elmeséltem neki, hogy én még Nagybányáról

ismerem t, egyszer résztvettem egy szombati

harmadik étkezésen, amit a rabbi az egyik
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a ruha hajtókájára. Mostantól megszntünk

emberként létezni, és kettesével járó számokká

fajultunk, mint azok a juhok vagy barmok,

amiknek testét bélyeggel látják el.

A pavilonvezet tudatta velünk a munka

illetve a munka utáni táborrendet. Az elírások

majdnem megegyeztek a már Birkenauban

hallottakkal. További elírások a következk

voltak:

- Munka befejeztével tilos a tábor falán

kívüli gettóterületen tartózkodni, éjszaka tilos

a barakkot elhagyni.

- Aki megszegi az elírást, helyben lelövik.

25. A görög zsidó fogoly

Délután szabadok voltunk. A táborban

csak úgy, a magam kedvéért sétálgattam.

Talán ugyanabban a helyzetben lev, más

országokból érkezett "testvér" rabtársaimmal

akartam megismerkedni. Egy fiatal fiú lépett

hozzám, akinek alacsony, vékony, feketés

kinézete hasonlított az enyémhez, egy kicsit

idsebbnek tnt nálam. Úgy néz ki, tudja

rólam, hogy új vagyok, és tört németséggel

azt kérdezi tlem:
- " Honnan jöttél, melyik országból?"

- " Magyarországról" - feleltem

- "Hány éves vagy?"
- "15 vagyok"
- "Hogy hívnak?"
- "Hermán" - feleltem (apa még

Birkenauban mondta, hogy mindig a Hermann
nevet használjam, ez németesebbül hangzik)

- "Egyedül vagy?"
- "Nem, apám és testvérem is itt van" -

feleltem.

- "Szerencsés ember vagy"
A

En persze ugyanazokat a kérdéseket

tettem fel, hasonló tört németséggel, jiddissel

fszerezve. Emlékszem, mondta, hogy Izsáknak

hívják és Szalonikibl, Görögországból jött.

Egy papírból elvett egy negyed kenyeret

(napi adag), és nekem adta. Zavarba estem,

nem tudtam, hogyan válaszoljak, majd ezt

mondtam: "Nem, nem kell, még szükséged

lesz rá". Izsák legyintett a kezével, mintha

azt mondaná, hogy csak nyugodtan, jó napot

kívánt és elment.. Többé nem láttam. Kellemes

kötelezettségemnek tartom kijelenteni, hogy a

görögországi zsidók mindig hajlandóak voltak

fogolytársaiknak segíteni, nem is szólva a saját

közösségükön belüli összetartásról.

26. A gettó házainak lebontása

Második nap a varsói gettóban. Reggel

5.00-kor ébreszt, 5.45-kor munkába indulás.

45 perc állt a rendelkezésünkre, ebbe az

öltözködés, megmosdás, reggeli sorakozóra

való felállás, létszámellenrzés és a reggeli

kávé vagy tea adagért való sorbanállást

kellett bezsúfolnunk. Ez volt a mindennapos

rend. A munkavezetk - a kápók,

a munkahelyünkre vezettek minket, ahol

megkaptuk a szerszámainkat. Az én csoportom

feladata abból állt, hogy a földre omlott,

megrongált falakat szétbontsuk, az egészben

maradt téglákat kiemeljük és megtisztítsuk,

és 200-250 téglát halomba rakjunk. A munka
nehéz, st nagyon nehéz volt. A csoportok elírt

napi normája nagyon magas volt, nehéz volt

teljesíteni. Norma alatti teljesítés büntetéssel

járt. Es éppen ez volt az, amit a kápók annyira

szerettek, mi pedig annyira gylöltünk.

A gettó területén lengyel kocsisok köröztek,

akik a a gettó területérl az árja negyedben lev
varsói vonatállomásra fuvarozták a téglákat..

Minden reggel a gettó területére léptek, és

a munka befejeztével visszatértek az álja

negyedbe.

Délben az egyik kocsis hozzám lépett,

és dadogó németséggel azt mondta nekem,

hogy egy másik ruha fejében adjam el neki

az én ruhámat. A felkínált árut meg is

mutatta. Amikor megláttam a kezében lév
tiszta és kivasalt ruhát rögtön cserélni akartam

vele, annak ellenére, hogy a ruha anyaga

jóval vékonyabb volt. A Birkenauban kapott

ruhám már nagyon piszkos volt, de mégsem
mertem belemenni az alkuba. Mondtam a

kocsisnak, hogy nem vagyok érdekelt az

"üzletben". A kocsis nem adta fel, hozzáajánlott

még egy negyed kenyeret, amit a városból

hozott magával. Amikor megláttam a kenyeret

szemem majd kiugrott a helyébl, nyállal tölt
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váró jövt jósolná, és most Ráchel tnik el,
ahogy azt mutogatja: "Én vagyok az, Ráchel!".

- Apa megkérdezi tlem: "Hersi (a nevem
jiddisül), jól vagy?"

- "Igen Táti (apa), minden rendben, csak

szeretnék elaludni" - válaszoltam.

Tovább tndöm, most azon, hogy milyen

munka vár ránk. Mezgazdasági? Talán gyári

munka, vagy síneket kell majd lefektetnünk?

Apának a szavai jutnak eszembe, amit az

Auschwitzba vezet úton mondott nekünk:

"Mindig azokat kövessétek, akik dolgozni

mennek!". Nem, egyszeren képtelen vagyok

koncentrálni.

Innen-onnan beszélgetést hallok. Az
emberek halkan beszélgetnek egymással. A
német katona hirtelen megszólal: "Tud valaki

itt németül?" Az egyik fogoly megszólal:

"Én tudok németül". Beszélgetésbe kezdtek.

A vagonban csönd lett, mindenki abbahagyta

a beszélgetést, és a fülét hegyezte, hogy

meghallják mirl folyik a párbeszéd. A katona

megkérdezte a fogolytól, hogy honnan való,

mi a foglalkozása. Majd tovább folytatta a

kérdezsködést, tudni akarta, hogy mi honnan

vagyunk, mennyi ideig voltunk Aushwitzban,

és így tovább. Az emberünk felelt a kérdésekre,

megmondta, hogy mindenki Magyarországról

van, mindegyikünk munkaképes és a ránk

rótt munkát el fogjuk végezni. Mintha apát

hallanám.

23. A varsói gettó

A vagon ajtaja nem záródott teljesen, egy

kis rést hagytak a német katonák ülése mellett.

Egész úton ezen a résen keresztül követtem a

vonat útját. Messzirl kis házakat látok, majd

3-4 emeletes nagyobb házakat..

A vonat vontatottan halad, és a házak

lassan-lassan közelednek felénk. Mellettem ül
barátaim észrevették, hogy a város külrészén

utazunk keresztül, és azt próbáltak kitalálni,

hogy melyik városról lehet szó. Ahogy egyre

közelebb kerültünk a város bels részéhez,

elhagyott és gondozatlan házak kezdtek

feltünedezni, félig vagy egészen lerombolt

állapotban. Itt és ott teljes házcsoportok

lerombolt szigetként meredtek ránk.

A vonat lelassult, és minden pillanatban

megállásra készült. A rommá dlt épületek

között embereket láttam, akik ugyanolyan

ruhát viseltek, mint mi. Rögtön megértettem,

hogy ezek hozzánk hasonló zsidó foglyok.

Miután kiszálltunk a vagonokból, az itteni

foglyok "elújságolták" nekünk, hogy a

varsói gettóban vagyunk. Miután ötös sorba

rendezdtünk’ elvezettek minket a táborba,

ahol már elkészítették a szálláshelyünkre

szánt pavilonokat..

Legjobb emlékezetem szerint, ebben a

"B" nevezet táborban 2000-2500 zsidó

fogoly lehetett, nagy részük azokból a

magyarországi zsidókból tevdött össze, akik

’44 május-júniusában Auschwitzból érkeztek

ide. Ha jól emlékszem 10 pavilon volt ebben

a táborban, amiket a magyar zsidó foglyok

részére építettek, ezen kívül volt még néhány

barakk, amit szolgálati raktárként használtak.

Az "A" táborban, ha emlékezetem nem csal,

ugyanannyi fogoly volt, mint a "B"-ben, itt a

görög, holland
, francia és lengyel zsidók voltak

elszállásolva. Ezeket a foglyokat 1943-tól, a

varsói felkelés után kezdték átszállítatni, szintén

az auschwitzi táborból.

A gettó területe két rtoronnyal ellátott

fallal volt körülkerítve. Az egyik, a küls fal,

az egész gettót bekerítette, a másik a táborokat

vette körbe. Nappal, amikor a foglyok a gettó

területén dolgoztak az SS katonák a küls
falat, esténként pedig a tábort körülvev bels
falat rizték.

24. Els nap a gettóban

A rabok nagy részére a gettó házainak

a lebontása, a piszkos téglák megtisztogatása,

illetve a kész téglák Németországba való

küldésének a munkája várt.

"B" táborba való érkezésünk másnapján

a megszervezéssel lettünk elfoglalva. Az
én barakkom parancsnoka sorakozót rendelt

el a házunk eltt, felolvasta neveinket,

majd megszámolt minket. Nos, hogyan

is lehetne másképp... üsse k, már

hozzászoktunk. A parancsnok kiosztotta a

sárga csillagos vászondarabkára nyomtatott

azonosító számainkat, és felvarratta velünk
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áramosított kerítésnek futott, hogy így vessen

véget életének, és néhány pillanat elteltével az

rtoronyban strázsáló SS katonák rálttek. A
látvány elviselhetetlen volt..

22. Birkenauból Varsóba

Egy nap az a hír kezdett terjengeni,

hogy nemsokára egy munkatáborba visznek

át minket. Ma már nem vagyok biztos

abban, hogy honnan eredt a hír; lehet, hogy

az átélt lelki kínok okozták, és pusztán

szívünkben rejl vágyról volt szó, de lehet,

hogy a barakkfelelsök szivárogtatták ki az

információt. Ami azonban tény, hogy néhány

nap elteltével, vacsorakor, dupla adag kenyeret

kaptunk. A másnapi kenyéradag megkapása

egyértelmen arra utalt, hogy nemsokára

magunk mögött hagyhatjuk ezt a pokoli

helyet.

Másnap reggel hajnalhasadás eltt

felkeltettek minket és ránk parancsoltak, hogy

szedjük össze a holminkat és sorakozzunk

fel "Cél Appelre". Természetesen elször

megszámoltak minket, majd bejelentették, hogy

átirányítanak minket egy másik munkatáborba,

aminek a nevét és helyét nem közölték velünk.

A bögre fekete kávéból álló reggelink

megkapása után ötös sorokba kellett

rendezdnünk. Apa mindig ügyelt arra, hogy

Saul és én mellette legyünk. Valószínleg az

els napon történt elszakadás emléke még
mindig benne élt..

Valahonnan puskás német katonák kerültek

el, akik velünk szemben álltak meg. Tisztjük

parancsot adott a megszámlálásunkra. A
katonák a kápókkal egyetemben végrehajtják

a parancsot.. A tiszt elégedetlenül fogadja az

eredményt, és újból elrendeli a számlálást.

Miután újból megszámoltak minket a tiszt

bejelentette, hogy a munkatáborba vonattal

szállítanak át minket. Az újfent nem lett

megemlítve, hogy melyik táborba és hová

visznek minket..

Becslésem szerint 500-an lehettünk ebben

a különítményben, ami kivétel nélkül

magyarországi zsidókból állt..

Gyilkos gyanú ébredt bennem, "ki tudja

hová visznek minket
,
én már egy szavukat

sem hiszem" - mondtam magamban. Mégis

fellobbant bennem az az ers bízni akarás

ami azt mondatta velem: "Talán tényleg egy

munkatáborba visznek minket, talán mégis

itt hagyhatom Auschwitzot és Birkenaut,

a barakkok zsúfoltságát, a foglyok szagló

lábai mentén alvást, a reggelenként szörny

bzben úszó barakkot. Talán megszabadulok

az éjszakai zargatásoktól, a mindenapos

sorakozóktól, a tz napon, órákhosszat tartó

álldogálástól".

Az élni akarás felülkerekedett azon a

levertségen és lemondáson, ami birkenaui

tartózkodásom alatt végigkísért. Tudom, hogy

nem voltam egyedül ezzel az érzéssel.

Nem gondolkodhattam túl sokat, mert

a katonák körbefogtak és a tábor kijárata

felé meneteltettek minket. Két bels tábor

mellett haladtunk el, az ottani foglyok tágra

nyílt szemekkel bámultak. Magamban arra

gondoltam, hogy jó lenne megtudni, vajon

irigykednek-e ránk, szeretnének-e a helyünkben

lenni ezek az emberek. Pillanatok alatt egy

nagy területre értünk, ahol olyan vagonok

álltak, amilyenekkel Auswitzba érkeztünk. Az
egyik tiszt által kiadott "Megállj" parancsot

hallom. Megálltunk. Sorba rendezdtünk, ismét

megszámoltak minket.. Parancs, "vagonokra

felszállni!"

Végre a vagonokra szállunk. Mi a földön

helyezkedünk el, az ajtókkal szembeni rész

a katonáknak van fenntartva. A zsúfoltság

nem volt annyira elviselhetetlen, mint az ide,

Auschwitzba vezet úton. Egy német katona

beszállt a mi vagonunkba, és rövid id múlva

a vonat elindult.. Csönd honol a kocsiban. A
beszédet nem kockáztatjuk meg, mindannyiunk

magunkba süllyed. Lehunytam a szemem, és

összpontosítani próbáltam a gondolataimat, de

kudarcot vallottam. Rendezetlen képtöredékek

sokasága bukkan el agyamból. Magamat
látom, ahogy anyámnak és leánytestvéreimnek

a kezemet nyújtom, ahogy leszállnak a vonatról.

Most az a kép fut el elttem, amikor apa

megcsókolt minket a vagonban, mintha a ránk
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megközelíteni. Saul fivéremmel a bels kerítés

közelében járkáltunk, amikor a kerítés túlsó

felén, mintegy 50 méter távolságban megláttuk

a köténybe és fejkendbe öltöztetett nket, akik

minket szemléltek. A mi táborunk is ket nézte.

A szemléldés közepette meglátok egy fiatal

lányt, aki mindenféle kézjelekkel próbálja

magára vonni a figyelmünket. Tekintetemet

a lányra összpontosítottam, és egy olyan

lányt láttam magam eltt, aki rettenetesen

hasonlított Ráchelre. Majd ezt mondom: "Saul,

..., Ráchelre hasonlít, talán tényleg, ez

Ráchelü". Fivérem alapos szemügyrevétel után

ezt mondja: "Valóban, én is úgy gondolom,

hogy ez Ráchel". Mindketten felemeljük a

kezünket és jelzünk neki. Tessék, észrevette

a jelzésünket és most visszamutogat. Most
már biztosak voltunk abban, hogy ez Ráchel.

Kézjelekkel kérdezem tle: "Hol van anya" -

nagy jel, "hol van Leá" - kis jel, "hol van

Zélig és Hinda" - két kisebb jel.

Ráchel szintén jelekkel válaszolt, "nem

tudom, nem tudom!!!"

Ráchel levette fejérl a kendt, és

megmutatta nekünk a megnyírt fejét, majd

a kenyerét.

Leültem a földre és továbbra is t
néztem. Mélységesen elszomorított, hogy

szép tesvéremet haj nélkül, és ebben a

furcsa kötényben látom. Ekkor hangtalanul

elmondtam egy imát: "Mindenség Ura, hogyan

nézheted Izrael lányának, aki oly tiszta, a

megalázását?"

Nem szemlélhettem sokáig Ráchelt és

a többi nt, akik ugyanúgy voltak öltözve,

mint testvérünk, mert a kerítés túloldalán két

csíkos ruhás n jelent meg, akik elküldték

a nket a kerítéstl. Ez volt az utolsó

alkalom, hogy Ráchel testvéremet láttam.

Miután visszatértünk Nagybányára megtudtuk,

hogy Ráchel egészen Bergen-Belsenig jutott,

ahol majdnem a felszabadulás napjáig kitartott.

Megboldogult testvérem lelke, több ezer zsidó

leány leikével együtt visszatért a Teremthöz,

akik a németek által lettek Bergen-Belsenben

megmérgezve. Áldott legyen emléke.

Én még mindig ülök és az eget nézem. Az
alkonyat még betölti az eget és az esti szürkület

fényeivel keveredik, a háttér mély pirosas-

sárgás fényben játszik. A kéményekbl ered
szürke, bzl füst az égig emelkedik, majd
leereszkedik, és eltakaija a lassan lemenben
lév szép nap arcát.

21. Második éjszaka Birkenauban

Az éjszaka közepén újból megismétldött a

barakkból való kikergetésünk. Ez alkalommal

kétszer, amit azzal okoltak, hogy nem voltunk

elég gyorsak az els "riadónál". Ez a

megalázó és elnyomó rend fleg éjszakánként

folytatódott, és fontos szerepet játszott benne
a barakkvezet és annak segíti, akiknek

gátlástalansága nem ismert határt.

A harmadik és többedik éjszakai zargatás

során elkövetett kegyetlenségek túltettek az

els két éjszakán. A barakkvezet és segíti a

barakk bejáratának két oldalán székeken álltak,

és pálcáikkal a fejünket ütötték.

Birkenauban az éjjelek sokkal rémisztbbek
voltak a nappaloknál, ami nem azt jelenti, hogy

a nappalok olyan könnyen teltek. Azalatt a 7

nap alatt, amit itt töltöttem, emlékszem, hogy

a "riadók" és a megalázások minden napos

események voltak. Minden nap sorakoztattak

minket, amit "Cél Appelnek" hívtak, és órákat

kellett lábon állnunk, attól függetlenül, hogy

tzött-e a nap vagy esett-e az es. Se

jobbra se balra nem moccannhattunk, és a

"sapka fel, sapka le" cím gyakorlatot zették

velünk. Aki nem volt elég gyors vagy nem
tetszett a kápónak, mindenki szeme láttára lett

bántalmazva.

A barakkvezetk és a kápók kínzásait

nem lehet másképpen magyarázni, mint azzal,

hogy tökéletes megalázásunkat és eltiprásunkat

akarták és szükségelték is. Vagyis szadizmus a

szadizmus kedvéért.

A bántalmazásokat nem mindannyiunk

bírta. Mindenkire hatást gyakorolt, valaki

jobban valaki kevésbé jobban viselte a

megpróbáltatásokat.

Még akkor is, ha csak néhány napot

töltöttünk ebben a pokolban, nem tartott

ki mindenki. Egy nap az egyik fogoly az
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én nem hiszek nekik!". Eképp válaszoltam:

"Ugyan hová szöknénk? Már megpróbáltuk és

mégsem találtuk meg az utat. Szerencse ha,

életben maradunk". Apám idefele vezet úton

mondott szavait, emlékezetembe véstem.

A pavilonvezet leszámolt ötven fiatalt,

köztük minket is, a barátom 48-as, én pedig

49-es voltam. A bels kapun keresztül egy nagy

térség menti táborhoz vezettek minket, ahol

körülbelül 500 magyarul beszél zsidó fogoly

volt. Nagyon megörültünk hogy egy magyarul

beszel csoporthoz csatlakoztunk, de örömünk

megkétszerezdött, amikor felfedeztük, hogy

barátom édesapja, Saul fivérem és apa is itt

van a csoportban.

Láttam, hogy apa engem figyel, le sem

veszi a tekintetét rólam. Végül ezt mondja:

"Isten ujja". Egyetértettem vele és így feleltem:

" A gondviselés keze van ebben."

18.

Els étkezés Birkenauban

Majdnem fél nap telt el azóta, hogy

elszakadtam apámtól és Saultól, és most újból

együtt vagyunk. Apának szünet nélkül az átélt

eseményekrl meséltem, és mindent hallani

akartam arról, hogy mi történt velük, amióta

elszakadtunk egymástól. A kápók kiabálni

kezdtek, hogy sorakozzunk fel négy vagy öt

rajban a napi kenyér és levesadag osztásra. Apa
szólt, hogy úgy álljak, hogy mögé és fivérem

elé kerüljek. A kápók szüntelenül azt kiabálták,

minket siettetve, hogy "gyorsan, gyorsan". Egy
negyed kenyeret és egy tányér levest kaptam.

A kenyér nehéz, kkemény és ehetetlen volt,

a leves szintúgy. Ez valami zavaros víz

lehetett, amibe répa, valószínleg tarlórépa

volt belereszelve. Nagyon éhes voltam. Mióta

elhagytuk Nagybányát, négy nappal ezeltt,

nem ettem és néhány csepp vizen kívül nem is

ittam. Ennek ellenére képtelen voltam lenyelni

ezt az ételt.

Egy óra múlva, miután megpihenhettünk

egy kicsit, a kiabálások újra kezdetüket

vették. Ez alkalommal azt parancsolták nekünk,
hogy sorakozzunk fel, és rendezetten hagyjuk
el a terepet egy másik táborba, ahonnan
egy munkatáborba utazunk. Ma már nem
emlékszem melyik volt ez a tábor, talán

a "C" lehetett. Csak egy hatalmas barakkig

értünk, ahol újból lejátszódott a kiabálás és

a sorbarendezdés. Itt egy fogoly jelent meg

elttünk, aki a barakkvezetnek mutatta be

magát, és tudtunkra adta a szabályokat..

- Tilos sapkával a fejen katona, kápó vagy

barakkvezet eltt elhaladni.

- Tilos beszélni, ha nem kérdeznek

Arról, hogy mit szabad tennünk nem
hallottunk semmit..

19. A zörgetés napjai

Parancsot kapunk a barakkba lépésre.

Bent, becslésem szerint 40-50 három emeletes

keveret lehetett, minden emelet tíz fre lett

szánva. Mivel a kevereten nem volt tíz emberre

hely, általában az ágy mentén, a foglyok lábánál

feküdtem, így mind nekem, mind a többieknek

elég hely jutott.

Az els éjszaka Birkenauban. Mindenki

fáradtnak és megtörtnek érezte magát az elmúlt

nap eseményeitl, a keveretre zuhantunk, és

álomba merültünk.Valamivel éjfél után (mivel

nem volt óránk, a pontos idt sohasem
tudtuk) kiáltásokra ébredtem: "Kifelé, kifelé".

Kitessékeltek minket és a barakk eltti térségen

kellett állnunk. Sorokba rendezdtünk. Egyszer,

kétszer, háromszor megszámolnak minket..

Nem értem mi értelme van az egésznek,

mintha meg lehetne innen szökni. Az id telik,

talán két vagy három óra is, és mi még mindig
állunk. Végül hajnaltájban megengedik, hogy
szétszóródjunk, még véletlenül sem aludni

vagy pihenni.

20. Rachel nvérem
Második nap Birkenauban. A reggeli

sorakozó után a reggeli kiosztására sorakozunk,

ami a tányéromba öntött, fekete kávénak
nevezett zavaros vízbl állt. Az éhség nagyon
gyötört. Elveszem a kenyéradagomat, kis

falatokra tördelem, és megpróbálom magamba
gyrni a kávéval, amit kaptam.

Déleltt kint, tétlenül üldögéltünk. A
barakk környékén szabadon járkálhattunk, de
a küls kerítést, amiben áram keringett,

tilos volt megközelíteni. Az rtornyokat, ahol
az SS katonák rködtek, szintén tilos volt
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hagyhattuk kezünkben. Anyaszült meztelenül

egy nagy csarnokba léptünk be, ahol az ott

ül rabruhás foglyok tettl-talpig kopaszra

nyírtak minket. Csak a fejünkön, homloktól-

tarkóig hagytak két hajcsíkot.. A rabok jiddisül

beszéltek velünk, így tisztában voltunk azzal,

hogy ezek lengyel vagy ukrajani zsidók. Nem
emlékszem, hogy miket mondtak nekünk, csak

az maradt meg bennem, hogy durván és

megalázóan viselkedtek velünk.

Innen a zuhanyzókhoz mentünk. Az ott

történtekre teljes homály borul, emlékezetem

kitörölte az ottani eseményeket. Arra viszont

emlékszem, hogy itt kaptuk meg a csíkos

rabruhánkat és az alsónemt, ami az elzleg
a gázkamrába küldött zsidóké lehetett. A ruha,

amit kaptam vadonatúj volt, késbb el is

adtam Varsóban. Miután magamra öltöttem a

csíkos rabruhát, úgy éreztem magam, mintha

elvesztettem volna az azonosságomat . Én már

nem én vagyok, hanem egy cirkuszi bohóc.

16. Az els sorakozó

A zuhanyozók túloldaláról foglyok jelentek

meg, akik egy térre vezettek minket, és ránk

parancsoltak, hogy álljunk tíz fs sorokba.

Ezek a foglyok az úgynevezett kápók voltak,

akik sokat tettek azért, hogy kegyetlenségüket

hosszú ideig el ne felejtsem.

Miután felsorakoztunk, felszólították a

fiatalokat, hogy lépjenek elre. Apa jelezte,

hogy ne lépjek ki. Rajtam kívül más fiatalok

is a helyükön maradtak. Egy kápó a sorok

között haladva a helyükön maradó fiatalokra,

köztük rám is így kiáltott: "azonnal kilépni".

Kiléptem, majd rögtön visszatértem apám mellé

a sorba. Az egyik kápó észrevett, és mögém
kerülve botjával kétszer a vállamra vágott.

Minden szem rám meredt, de én nem sírtam

se nem kiabáltam. Apára néztem és kiléptem

a sorból. A fiatalok ötös sorba rendezdtek, és

a szökésünket megakadályozandó elttünk és

mögöttünk haladó kápók kíséretében elhagytuk

a helyet. Egy bels kapun áthaladva beléptünk

egy csak gyermekekkel teli pavilonba.

17. A fürd
Több, mint fél nap telt el azóta, hogy

kitettek minket a vagonokból. Az egymást
követ események könyörtelenül ide-oda

vetettek engem. Elször az elválás anyámtól

és leánytestvéreimtl, majd a "frizura", utána a

kápó ütései, és befejezésképpen az elszakadás

apámtól és fivéremtl. Most pedig itt rekedtem

a gyermekek házában, ahonnan az út nem vezet

se ki, se be. Magányosnak és szomorúnak
éreztem magam.

A gyermekek barakkjához vezet úton

egy nagybányai fiúval találkoztam, akivel egy

vonaton érkeztünk Auschwitzba. t szintén

elválasztották édesapjától. Szótlanul leültünk,

egymásra néztünk és megöleltük egymást..

Mindkettnket ugyanaz a bels érzés ragadta

meg, és azt mondatta velünk: "Testvérek

vagyunk". Szétnéztünk a barakkban, talán

találunk még valakit a városunkból. Senkit

sem találtunk.

A barakkon kívül, a rácsos ablakoknál

magyarul beszél zsidó foglyok tolongtak, akik

azt szerették volna megtudni, hogy gyermekeik

a barakkban vannak-e. Kintrl a gyermekek

neveit kiabálták, a barakkban pedig szóltak a

gyerekeknek, egyszóval nagy volt a zrzavar.

"Mit tegyünk, mit tegyünk?", kér-

dezgettük egymástól, "hogy szökhetnénk

vissza apáinkhoz?". Beszélgetés közepette

meghallottuk, hogy egy fiatalokból álló

csoport szervezdik, akik a barakkon kívüli

illemhelységre kéredzkednek. A csoporthoz

szegdtünk. A barakkvezet kíséretében

elhagytuk a barakkot, és kint találtuk

magunkat..

Elhagytuk a csoportot, és azt a

helyet kezdtük keresni, ahonnan idekerültünk.

Körülbelül öt percig keresgélhettünk, de nem
találtuk azt a bels kaput, amin keresztül

a gyermekek pavilonjához vezettek minket.

Mialatt arról tanácskoztunk, hogy merre is

menjünk, elkaptak minket és visszavittek

minket a fiatalok csoportjához, akik éppen

visszatérben voltak az illemhelységrl.

A pavilon mellett a vezet várt ránk, aki

bejelentette, hogy egy fiatalokból álló csoportra

lenne szüksége, akik az egyik tábor környékén

dolgoznának. Jó munkát és ételt adnak. A
barátom így szólt: "Gyere szökjünk meg újból,
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Látom, hogy apánk minket szemlél,

mintha mondani akarna valamit, csak nem

tud hogyan megszólalni. A végén felénk

fordul és azt mondja: "Én nem tudom,

hogy dolgozni visznek-e minket vagy sem,

de még ha dolgozni is fogunk, nem

biztos, hogy együtt maradhatunk. Egyedül kell

helyt állnotok és vigyázni magatokra. Bízom

Istenben. Akárhogy is lesz a táborban, nehogy

elveszítsétek a lelkiertöket.. Ezért mindig

azokat kövessétek akik dolgozni mennek.

A Jóisten tartson meg benneteket". Apa

mindannyiunkat megölelt, megcsókolt. Sírásban

törtünk ki, de nemcsak mi, hanem körülöttünk

mindenki. k tulajdonképpen megállás nélkül

sírtak.

Ez az éjszaka is eltelt, csütürtök lett,

már negyedik napja a vagonba zárva,

megállás nélkül utazunk. Az elhagyott

vonatállomások neve egyértelmen azt mutatja,

hogy Lengyelország földjén vagyunk. Még egy

nap eltelt. A vonat megállt., és mi nem tudjuk,

hogy Lengyelország melyik részén vagyunk.

Leszállt az éjszaka, az éjjelt az állomáson

töltjük. Nem tudjuk, hogy megérkeztünk-

e vagy csak a pálya túlterheltsége miatt

állunk. A szemünket sem tudjuk lehunyni.

A csecsemkön és az öregeken kívül senki

sem alszik. Én a kintrl jöv zajok és

fényvillanások alapján próbálom megállapítani,

hogy városban vagy városon kívül vagyunk-e.

Az éjszaka vontatottan és lassan telik el.

13.

Auschwitz - a halál völgye

Az éjszaka a végéhez közeledik, a

kisablakon keresztül az új nap születését

látom. A csillagok lassan eltünedeznek, a

reggeli nap fénye foglalja el helyüket. 1944.

június 2, péntek virradt ránk.

Felénk közeled autók zaját, és ismeretlen

nyelven elhangzó parancsok és kiáltások

hangját hallom. Nyitogatni kezdik a vagonok
ajtaját, német katonák és csíkos ruhás emberek

teremnek elttünk. A katonák fülsértén

ordítoznak, "runter, runter", vagyis leszállni

és mutogatják is, hogy gyorsan szálljunk

ki a vagonokból. Az emberek megragadták

csomagjaikat, de a németek kiabáltak és a

kezükkel mutatják, hogy ne fogjanak meg

semmit.. Nagy fejetlenség támadt. Leugrottam

a vonatról, majd szüleimnek és testvéreimnek

segítettem leszállni. Mellettem egy csíkos ruhás

embert látok, aki jiddisül kiabál: "Zsidók, miért

jöttetek ide, itt mindenkit megölnek!". Test és

kézmozdulataiból, hangjából fájdalom és mély

szomorúság tört el. Kiabálások közepette egy

nagy kiterjedés terület felé sietettek minket..

14. A szelekció

Megkezddött a kiválogatás. A nket és a

férfiakat szétválasztották, a nket felszólították,

hogy gyermekeiket vigyék magukkal. Anyám,

leánytestvéreim, Ráchel, Hinda, Lea és Zélig

öcsém az egyik irányba, apa, Saul és én a

másikba. Gyaloglás közepette hátra, anyám

és testvéreim felé tekintettem, szerettem volna

mondani nekik valamit, de a szavak a torkomra

forrtak. Felemeltem a kezem és integettem,

hogy észrevegyenek. Ráchel meglátott, és egy

futó kézmozdulattal visszaintegetett, nekem.

Ez volt az utolsó alkalom, hogy anyát, Leát,

Hindát és Zéliget láttam. Ráchellel ugyanaznap,

Birkenauban láttuk még egymást.

Apa, Saul és én a férfiakkal együtt

a parancs szerint egyes sorokban haladtunk

elre. Kétszáz métert mehettünk, és ekkor

egy német tiszttel találtuk szembe magunkat.

Apa lépett elsként hozzá, és kérdezés nélkül

jiddissel fszerezett német nyelven így szólt:

"Szöv a foglalkozásom". Saul következett, aki

magyarul szólalt meg: "Én is szöv vagyok".

Most én léptem elre, és mondtam, hogy én

is az vagyok. Ekkor apám közbeszólt, ismét

németül: "Ez a fiam, tud dolgozni". A német
tiszt egy furcsa mozdulatot tett a kezével, azt

mondván, hogy mehetek tovább, és mintha
azt is mondani akarta volna, hogy "úgysem
maradsz életben". Az auschwitzi kiválogatásról

írt anyag alapján kiderül, hogy a tiszt, ki

kénye-kedve szerint döntött sorsunkról, nem
volt más, mint a gylölt német, Dr. Mengele.

15. A zuhanyzók
A zuhanyzókhoz vezet út nem volt

hosszú. A zuhanyzók eltt ránk parancsoltak,

hogy vetkzzünk le, csak öveinket és cipnket
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A reggeli órákban a csendrök
parancsnokától ki is jött a rendelet, amely
szerint minden olyan család, akinek a neve
elhangzik köteles a gettó kapujában megjelenni.

A rendelet továbbá elírta, hogy minden
ember egy ruhásbatyut vagy egy kis csomagot
vehet magához. A csendrök vagy a magyar
katonák, már nem emlékszem pontosan, a

gettóból egy nyitott területre vezettek minket.

Itt a gettóból már ismert szertartás játszódott

le. "Minden értéktárgyukat kötelesek átadni

nekünk, aki megtagadja a parancsot és

értéktárgyakat találnak nála, az életével fizet".

Ezek után néhány férfit és nt hívtak el,

holmijukat átvizsgálták, majd testi motozáson

is átestek. Ezeknek az embereknek testi és

leki kínokon kellett keresztülmenniük (hála az

égnek, szüleim nem kerültek sorra). Mindezt

ütlegelés és szörny kiabálás kísérte.

A kizetés a délutáni órákban fejezdött

be. Családom nyolc fbl állt: Apa, anya,

leánytestvéreim - Lea, Hinda és Ráchel -,

fiútestvérem - Saul és Zélig. Szürkületkor a

vonat ismeretlen állomás felé vette útját. Arra

gyanakodtunk, hogy Ukrajnába számznek
minket, ahonnan ’42-44 között elvitt zsidók

közül soha, senki nem tért vissza. Ennek

ellenére a csendröknek akartunk hinni, akik

azt mondták nekünk, hogy dolgozni visznek

minket.

80-100 embert bezsúfoltak egy vagonba.

Egyik család a másikon ült. Mindannyiunk

magába mélyedt.. Egy világ dlt össze

bennünk. Még a gettóba zárva is abban

reménykedhettünk, hogy az orosz front

nemsokára elér hozzánk, és akkor vagy

felszabadulunk vagy megszökünk. De most

már a leghalványabb reményeinktl is

megfosztottak minket, vagonokba lettünk zárva,

mint a vadállatok.

Eltelt egy éjszaka és egy nappal is,

amióta a vagonokra tettek minket. A vonat

megállás nélkül haladt, ki tudja merre. A
vagonok szellz ablakai zárva voltak, és a

réseken keresztül nem tudtuk megállapítani

melyik irányba halad a vonat. A zsúfoltság

elviselhetetlen volt., de a leveg méginkább.

Az idsek és a gyerekek szüntelen sírását

lehetett hallani.

Már a második éjszaka ültünk így, a

földre szorítva, az embereken a szétesés és

a megtörtség jelei mutatkoztak. Szomjúság
kínzott mindannyiunkat, különösképpen a

gyermekeket és az öregeket. A vagon másik
végébl kiáltások hangoztak. Az egyik öreg

elájult és vizet kérnek neki. Semmi válasz.

Felesége így könyörög: "Meghal így a féljem,

kérem, adjanak egy csepp vizet.!" Ekkor
egy asszony vizet kínál az üvegébl, amiben
lötyögött még egy kis víz, és ezt mondta: "Csak

egy-két cseppet nyeljen". Nem tudom, hogy
kitartott-e az öregember a fekete péntekig,

amikor is Auschwitzba értünk.

De most még kedd van, és a vagonokba
zárva nyomorgunk. A déleltti órákban

megállt a vonat, és kinyitották az ajtókat..

Kipillantunk és a kassai vasútállomást látjuk.

Nem szállhatunk le a vonatról, de az ott

dolgozó munkaszolgálatosoknak megengedik,

hogy vizet hozzanak nekünk.

Egy kis reménysugár lopódzik belénk.

Talán mégis idehoztak minket, mindjárt

leszállítanak minket a vagonokról. De ez a kis

tz is hamar elhamvad, amikor a kinti emberek

elmesélik nekünk, hogy szinte minden nap

gettózsidókkal megrakott vonatok haladnak itt

el, amiknek célállomása Lengyelország. Ekkor

megértettem, hogy sorsunk megpecsétldött, a

lengyel zsidókhoz hasonlóan a poklok pokla

vár ránk. Kis id múlva német katonák

jelentek meg, eltávolítottak mindenkit a vagon

környékérl, bezárták az ajtókat, és a vonat

elhagyta az állomást.

Ez már a harmadik éjszakánk. Egymáson

ülünk, mindenhonnan hangos és hangtalan

sírás hallatszik. Minden reményünk elszállt.

Hirtelen feláll Ráchel és szüléinkhez fordulva

ezt kiabálja: "Mit ülünk itt néma csendben,

rajta, kezdjünk kiabálni, a magyar csendrök

hazudtak nekünk, nem dolgozni, hanem

megölni visznek bennünket!!". Anya megölelte,

megcsókolta, nyugtatgatni próbálta Ráchelt. A
vagonban ül egyik n így szólt: "Szegény

kislány megrült".
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10.

A gettó

A téglagyárhoz értünk, ami régen a város

egyik zsidó polgárának a tulajdona volt.. A gyár

környékén csendrök és katonák nyüzsögtek.

Bent óriási fejetlenség, teljes családok, férfiak,

nk, apró gyermekek fel-alá járkálnak, a

magukkal hozott batyuiknak keresnek helyet..

Mindent betölt a csecsemk, gyermekek és az

idsek sírása.

Leszállt az est. Apa, anya, leánytestvéreim

- Lea, Rachel, Hinda - fiútestvéreim -

Saul és Zélig - egy megrongált épület fala

mellett helyezkedtek el. Az éjszakát a szabad

ég alatt töltöttük el. Nemcsak mi, hanem

a körülöttünk leteleped zsidó családok sem

tudtak nyugovóra térni. Apa, anya, Saul és én

egész éjszaka egy szemernyit sem aludtunk.

Magunkba mélyedve ültünk, olykor-olykor

néhány szót váltottunk egymással.

A reggeli nap fénye sütött, új nap virradt

ránk egy új valósággal. Egy számunkra

eddig ismeretlen valósággal, amirl soha

nem képzeltük, hogy megtörténhet velünk.

Helyzetünk a múlt hónapban sem volt fényes,

sokat szenvedtünk, de mégis otthonainkban

laktunk, és szívünkben mindig ott bújkált

az a reménysugár, hogy az orosz front

közeledik felénk, és majd csak túlleszünk ezen

is. Most már ez a reményünk is elszállt.

Reményvesztettek lettünk.

Néhány nap elteltével kiválasztották a

gettóbizottság embereit. Nem telt el nap

szomorú események nélkül. Néha új zsidókat

hoztak a gettóba. Róluk vagy elfeledkeztek,

vagy a magyarok elkapták ket. Az
elfogottakkal gettóba kerülésük eltt a pokol

hét fenekét járatták meg.

Egy nap a Bracht család érkezett a gettóba,

akik egy erdben próbáltak megbújni. A család

megalázáson, testi és lelki sanyargatáson ment
keresztül. A férfiak egy részét kihallgatásra

vitték, .ami ütlegelésbl állt, és követelték

tlük, hogy árulják el az elrejtett ékszerük és

pénzük helyét..

Egy másik nap munkaszolgálatos csoportot

hoztak a gettóba, akik a Nagybánya
melletti kaszárnyákban laktak, ami a

munkaszolgálatosok átmeneti állomásaként

szolgált. A tábor parancsnoka az ismert

Reviczky tábornok volt, aki rengeteget segített

zsidó testvéreinknek. A háború után kiderült,

hogy a tábornok távolléte alatt helyettese a

csoportot a gettóba zte.

Ez idtájt elterjedt a hír, hogy a szatmári

gettót kiürítették, és az ottani zsidókat vasúti

vagonokban ismeretlen célállomás felé küldték.

Mindannyiunkat a félelem és a kétségbeesés

tartotta markában. Apa és anya megtárgyalta

velünk a terjeng híreket. Nem emlékszem arra,

hogy mit akartak nekünk mondani, csak az

maradt meg bennem, hogy akkor eldöntötték,

hogy az akkor négy éves megboldogult

Zélig kisöcsém pajeszát le kell vágni (én

már márciusban, a németek bejövetelekor

levágattam a pajeszom). A meggyzés feladata

rám hárult. Miután nem sikerült Zéliget

rábírnom, beleegyezése nélkül hajtottam végre

a rám bízott feladatot. Zélig keserves sírásba

tört ki. "Hol van a pajeszom"- kérdezte. Zélig

öcsém sírása nagyon szíven ütött..

11. A lelki böjt

Zélig öcsém pajeszának levágása után

nagyon elszomorodtam. Egyrészt szüleim

kérését muszáj volt teljesítenem, mert öcsém
legjavát szolgálta, már csak a gettóban

terjeng ködös hírek miatt is. Másrészt

megfosztottam ezt a gyermeket attól, ami

a legmagasztosabbat jelentette számára - a

zsidók szimbólumától, amirl hitte, hogy
ez a zsidók megtestesülését jelenti meg.

A lelkiismeretfurdalás nem hagyott békén,

elcsöndesítésének legmegfelelbb formáját csak

abban találtam meg, hogy böjtöt róttam

magamra. És így is tettem. Ugyanazon a

napon a délutáni imám arra kértem az Istent,

hogy ebben a nyomorúságos idben válaszoljon

az imámra. Másnap böjtnapot tartottam.

12. Útban Auschwitzba

És itt van az, amitl a leginkább rettegtünk.

Sávuot ünnep második napján, ami ez évben

vasárnapra és hétfre esett, napfelkeltével

megérkeztek a tollas kalapjukról jól ismert

magyar csendrök. Rögtön tudtuk, hogy valami

készülben van.
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szörnytetteikkel kínozzák a gettóba zárt zsidó

lakosságot.

Chaim bátyámat 1943-44-re es telén

visszatelepítették Magyarországra, ahol egy
szatmári kórházba került, ápolásra. 1944
pészachja eltt láttuk utoljára, amikor azért

jött haza, hogy ezeket a nehéz napokat

velünk együtt töltse. Apánk arra kérte,

hogy azonnal térjen vissza Szatmárba, mert

ha Isten ments, valami történne, jobb ha

szét vagyunk szóródva. Chaim visszatért a

kórházba. Szerencsétlenségünké a szétszóródás

nem segített, 1944 tavaszán a többi zsidó

ápolttal együtt Aushwitzba került.

7. A magyar szomszédok

Nem tudom nem papírra vetni magyar

barátaim és szomszédaink viselkedését..

Hárédi zsidó gyermekként nem voltak

magyar barátaim, és nem is lehettek volna

ilyen barátaim, mert a taníttatásom szerint

mi, a zsidók "kiválasztott nép" voltunk,

akiknek vezeti nem az "" vezetik,

más különbséget nem is említve. Ezen

kívül egész nap a szentség tanulásával

voltam elfoglalva, és naponta kétszer a

nagyzsinagógába jártam imádkozni. Mindezek

ellenére mégis volt két-három magyar barátom,

akik a környékünkön laktak. Mindegyikük

megszakította velem a kapcsolatot. A magyar

szomszédokat illeten anyám jó viszonyban

volt mindegyikükkel. Anyám Magyarországról

származott, középiskoláit ottani lakhelyén

végezte, ismerte és közel is állt a

magyar kultúrához. Szomszédaink legtöbbje

megszakította velünk a kapcsolatot. Egyikük

odáig jutott, hogy néhány nappal a gettóba

vitelünk után betört a szövmhelyünkbe, és

az ottani szerszámokat és gépeket elvitte.

8. 1944 márciusa

Ha emlékezetem nem csal ebben a

hónapban érkeztek városunkba a német

katonák. A németek megjelenése és a

Magyar Nyilaskereszt Párt hatalomra jutása

félelemmel és rémülettel töltött el minket.

Természetesen attól féltünk, hogy a németek

magyar segíttársaikkal összefogva ugyanazt

mvelik majd velünk, amit lengyel és ukrán
testvéreinkkel mveltek. És ez így is történt.

Rövid idn belül kijött a rendelet arról, hogy
sárga csillagot kell a kabátunk hajtókájára tzni.

Megtiltották a tömegközlekedési eszközökön
való utazásunkat, kijárási tilalmat rendeltek el

(kivéve naponta két órát), és így tovább.

9.

Útban a gettó felé

A kijárási tilalom elrendelése után nem telt

el sok id, mikor kijött az új rendelet, mely
kitiltott házainkból és a gettóba zött minket..

Nem emlékszem, hogy tudtunk-e elre
errl a keser napról, arra viszont emlékszem,

hogy néhány nappal a kitelepítés eltt

a szövmhelyben ruhásbatyuk, takarók és

dobozokba csomagolt élemiszer feküdt. És

bizony úgy történt, ahogy gondoltuk. A
déleltti órákban zajt, majd kiabálást hallottunk

az utcáról. Kinéztem, és két szekeret láttam,

amit katonák és vállukon puskát visel

magyar fiatalok kísértek. Az egyik sokcsaládos

zsidó ház mellett álltak. Láttam, ahogy zsidó

szomszédaink batyuikat a szekérre pakolják. A
félelem egyesített minket.

És íme, a szekereket kísér katonák házunk

felé közelednek, és megállnak az utca közepén

a velünk szemben lakó szabó Grünbergerék

és a mi házunk között. Az egyik magyar

suhancnak lista van a kezében, belepillant, és a

Grünberger család háza felé fordul. A katonák

Grünbergeréket sürgetik, akik csomagjaikat a

szekérre teszik.

És tessék, most már felénk közelednek.

Felemelem a fejem, és megismerem a magyar

fiút, aki az utcánkban lakó szomszédunk egyike.

A szemébe nézek, de egy hangot sem tudok

kinyögni. Leánytestvéreim zokogásba törtek

ki, én pedig remegni kezdtem. Apám, Saul

testvérem és én megfogtuk a ruhásbatyukat,

az élelmiszercsomagokat, és felpakoltuk a

szekérre. Hátrafordultam, mert tudni akartam,

hogy ott állnak-e a szomszédaink és látják-e,

hogy mit tesznek velünk. Egyet sem láttam

közülük. A szekér mögött a Felsbánya utca

irányába ballagtunk. Megkérdeztem a fiút,

hogy hova visznek minket, aki azt válaszolta,

hogy a Phnix gyár felé.
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egész nap szabadon figyelhessük a magyar

hadsereg bevonulását. Emlékszem rá, hogy

fivéremmel a Felsbánya utcára mentünk, és

onnan követtük szemmel a látványosságot. A
magyarok nagy tömegben álltak és zászlókat

lengettek a bevonuló hadsereg felé. rjöngtek,

kiabáltak és szünet nélkül "Éljen a magyar

hadsereg", "Éljen Horthy", illetve ehhez hasonló

jelszavakat harsogtak.

Ha jól emlékszem, szüleim nem voltak

túlságosan elragadtatva a kormányváltástól,

kivéve talán megboldogult anyámat,

aki Magyarországról, Balassagyarmatról

származott, és jobban ismerte a magyarokat,

mint mi. Mégis az a remény töltötte el

a szívünket, hogy a magyar kormányzattal

könnyebben fogjuk átvészelni a háborút, és

ez a vélemény a zsidó lakosság körében is

elterjedt.

5. A háborús események

Apámnak szövmhelye volt, ahol néhány

munkást is foglalkoztatott. A háború kitörése

után az Egyiptomból hozatott fonal hiánya

miatt kénytelen volt bezárni a mhelyt. Rövid

id múltán felvették apámat a "Phnix" gyár

szövmhelyébe, ahol azt a részleget vezette,

melyben a vastaggyapjú Panura anyag kémiai

szerekkel való finomítása történt. A Pnix
gyárból 1942-ben a magyarok több olyan zsidó

gyári munkással együtt elbocsátották, akik

gyári fizetésükbl tartották el magukat.

Ezek után apám visszatért saját

mhelyébe, ahol az Agyagos utcai

rongyraktár tulajdonosától, Friedmanntól

beszerzett, jelképes árú rongyokból sznyeget

készített. Emlékszem, az egész család be

lett vonva a munkába. Saul testvérem és

én a rongyokat a raktárból hazacipeltük,

leánytestvéreim a rongyokat szín szerint

kiválogatták, csíkokra vágták és kartonra

orsózták. A sznyegszövéssel apám és Saul

testvérem foglalkozott.

A sznyegszövés a lenfonal hiánya miatt

nem tartott sokáig, s családunk mindennem
bevétel nélkül maradt. Kenyerünk utolsó

morzsájához értünk. Apám más választás

híján liszttel kezdett kereskedni, amit akkor

adagra mértek. Hetente két vagy három

alkalommal Szirénváraljára, megboldogult

Moshe nagyapám lakóhelyére vonatozott,

ahonnan két-három zsák liszttel tért vissza.

Általában esténként tért haza, de nem szállt le a

f vasútmegállóban, mert attól tartott, hogy az

állomáson nyüzsg rendrök és titkosrendrök

rajtakapják. Ehelyett a Széna téri mellék

álomáson szállt le, ahol mi vártunk rá, és

segítettünk neki hazavinni a liszteszsákokat.

1943-44 telének egyik éjszakáján Ráchel

testvérem és én a vonat érkezését vártuk. És

íme, itt van apánk, aki csomagjai nélkül száll le

a vonatról, és jelzi nekünk, hogy ne közeledjünk

felé. Hirtelen két titkosrendr apára vetette

magát, megállították és visszarendelték a vasúti

kocsiba. Egy kis id múlva láttuk, ahogy

apánk a két titkosrendr kíséretében, kezében

a két csomaggal leszáll a vonatról, ahol a

helyi rendrök letartóztatták és a rendrségre

vitték kihallgatásra. Másnap Ráchel és én

a rendrállomás környékén mászkáltunk. És

tessék, apát látjuk, aki a rendrség eltti

járdáról takarítja a havat. Ráchel és én mellé

kerültünk, és hallottuk, ahogy azt mormogja,

"Nem adtam meg a nevem, nem adtam meg a

nevem, tnjetek el".

Anyám elfutott a hitközség egyik

vezetjéhez, és avval a kéréssel fordult hozzá,

hogy tegyenek valamit apám érdekében. Apánk
egy hét múlva megborotválkozva, szakáll

nélkül jelent meg otthon. Elmesélte, hogy a

rendrségrl egyenesen Weisz úrhoz, a család

barátjának a fodrászatába ment, ahol azért

vágatta le a szakái lát, hogyha a rendrök, Isten

ments, újra elkapnák, nehogy felismerjék.

6. Munkaszolgálat

Néhány hónap elteltével, miután a magyar
hadsereg bevonult Nagybányára, megkezddött
a zsidók munkaszolgálatra való besorozása.

Megboldogult Chaim bátyámat már 1941-ben
elvitték, elször egy magyarországi táborba,

majd Ukrajnába, ahol 1943 végéig szolgált..

Amikor szabadságára hazajött mindig mesélt

a magyar katonákról, akik elnyomják és

megalázzák ket, és a német katonákról, akik
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C v i M e r o n (Moskovits)

Bevezet
Amikor leültem, hogy megírjam a több mint

ötven évvel ezeltti, a Holocaust idejében

megtörtént emlékeimet,

nem tudtam nem
hátrapillantani, s nem
felidézni más tragikus

eseményeket is, amik

népemet, Izrael népét

sújtották a kétezer éves

számzetés során.

A népünket, európai

nemzedékünket sújtó

Holocaustban, utólag, Izrael népünk kétezer

éves galutjának történelmi folytatódását látom,

ami sajnálatunkra üldözésbl, pogromokból,

számzetésbl, testi és lelki elpusztításból állt..

Keresztülmentem a Holocauston, a tragédiák

egy részét saját brömön tapasztaltam. Szívbl

szóló imám, hogy utoljára történhetett meg
az, hogy a mai napig a világnak minden táján

él zsidóságát üldözni lehetett..

Megpróbálok néhány olyan megrázó eseményt

papírra vetni, melyek a megtörtént borzalom

eltt estek meg velem.

2.

Antonescu

1937-tl 1940 szeptemberéig Nagybánya

Romániához tartozott, s a várost, miként ma is,

Baia Mare-nek hívták. Az ebben a korszakban

hatalmon lev romániai kormányok, - köztük

a zsidógylöl Jón Antonescu, aki közel állt

a Vasgárda embereihez is, - mind antiszemita

kormányzatot képviseltek. Fondorlatokat

szttek a zsidó lakosság ellen, többek között

zsidóellenes rendeleteket hoztak, amik a

zsidó lakosságot alacsonyrend polgárokká

minsítették. A kormányzat elsegítette a

román lakosságot, hogy magánúton is

eljárhasson zsidó szomszédai ellen, valamint

akadályokat gördített társadalmi, kultúrális

és egyéb területeken egyaránt a zsidó

lakosság útjába. Úgy emlékszem, hogy a

rendeleteket aggodalommal, félelemmel és

rémülettel fogadtuk, de azzal a galuti történelmi

szemlélettel is, amely azt mondja: "Izrael

népének már a múltban is sok és súlyos

tilalommal kellett szembenéznie, mégis mindig

túljutott rajta. Egyszer fent, egyszer lent, Isten

segedelmével ezen is túlleszünk." A lakosság

egy része, akik között én is nevelkedtem

"égi elrendelést" látott a történtekben, s hogy
eltávolítsa magától a rendeletek átkát, imában
való tömörülésre, és böjtre hívott.

3. Antiszemitizmus az iskolában

1938-39-es években, 9-10 éves

gyermekként a népi általános iskolában

tanultam. Harmadik vagy negyedik osztályos

lehettem, és a tíz zsidó diák között én voltam

az egyetlen, aki pajeszt is hordott..

Volt egy román származású tanárnnk,

Gratiani kisasszony, aki megkeserítette a

zsidó diákok életét, különösen az enyémet..

Azt hiszem, hogy a pajesz miatt.. Az
egész úgy kezddött, hogy szombaton írásra

szólított fel, annak ellenére, hogy az

iskolai vezetség elírása szerint a zsidó

tanulók szombatonként felmentést kaptak

írásból. A tanárn csak édesanyámnak az

igazgatóhoz intézett panaszlevele után hagyott

fel követelésével.

A zaklatásnak és a megalázásnak egy

másik útját különböz zsidóellenes történetek

eladásában találta, amik pajeszos zsidókról

szóltak. Egy nap arra szólított fel, hogy a

fülem mentén szorosan összefzött pajeszomat

bontsam ki, hogy megvizsgálhassa, vannak-e

tetim. Mikor azzal érveltem, hogy nem
sikerült szétválasztani a tincsem, (ami a cukros

víztl valóban ragacsos volt) - az egész osztály

szeme eltt, sajátkezleg próbálta szétválasztani

a hajam, - akik kürtölve és ujjongva fogadták

a kezdeményezést..

4. Észak-Erdély Magyarországhoz csatolása

Köztudott, hogy a magyar hadsereg

1940. szeptember 7-én, szombaton bevonult

Nagybányára. Arra emlékszem, hogy apám,

Saul fivérem és én azért mentünk a

nagyzsinagógai els istentiszteletre, hogy utána
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választották elnöknnek. Miklós a ”Tiferet

Báchurim”hoz csatlakozott, 1980-ban Haifán

elhnyt.

Imre (Jichák) aki Magyarországon végezte

középiskolai tanulmányait és 1 évi prágai

tanulmányai után hazatért, belépett a ”NOÁR
HÁCIONI” szervezetbe amelynek alijázásáig

tagja volt.

1935 januárjában a haifai Technikonba

folytatta építészmérnöki tanulmányait. Most

mit nygalmazott építész mérnök Haifán élek.

Laci (Czuli) öcsém a Hásomér megalakulói

közzé tartozott, 1948-ban alijázott és bevonult

a hadseregbe. Ma is Haifán él.

Szüléimét és nvéreimet 1944-ben

gettozták majd deportálták és többé nem

tértek vissza.

Vértes Jichák

17 "virágszál", akik a shoá áldozatai lettek

Ezen a képen a Nagybányai Cintermi Iskola 14 éves növendékei láthatók,

közülük 17 zsidó kislány. Mindegyiküket Auschwitzba deportálták, közülük csak

egy, Weiss Mindu maradt életben. Ezt a képet osztályfnöküktl, Erzsiké nénitl

kaptuk a háború után, mivel kishugom, Fóliák Évike is rajta van.

A kislányok nevei:

Roth, Deutsch, Weinstock, Edrich, Fóliák Éva, Berkovits Heidi, Weiss Mindu,

Khon Olga, Simon, Walter, Lampel Kató, Engel Kató, Farkas Joli, Szinetár,

Rozenfeld, Junger és Berkovits Rájzi.

Els sor: Roth, Deutsch, Weinstock, Edrich, Pollák Éva, Berkovits Hédi

Második sor: Weisz Mindu, Khon Olga, Simon, Walter, Lampel kató, Engwr Kató, Farkas Jolika.

Harmadik sor: Szinetár, Rozenfeld, Junger, Berkovits Rájzi
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cserepek résein keresztül. Elmenekültünk arról

a helyrl és a zsidó temetn át a földekre

értünk. Elrejtztünk a kukorica szára közé.

Néha lövéseket hallottunk a hely irányából

ahonnan elmenekültünk. Éjfélkor elhagytam a

búvóhelyet és Zivi parasztgazdához értem.

elmesélte, hogy megöltek 8 fiút, és néhány

paraszt temették el a meggyilkoltakat ott

helyben. A kilencedik fiút, Schwarcz Ferencet

Nagyváradról, aki olyan mvelt volt, mint egy

él enciklopédiatudós, a szomszéd faluba vitték

és ott ölték meg Vitéz Máté szakaszparancsnok

tudtával. Három nappal késbb, 1944. október

26-án, Zivi tudatta velem, hogy az utolsó

magyar és német katonák is elhagyták a

területet. A barátaimhoz fordultam és azt

ajánlottam nekik, hogy ne hagyják el a

helyet, amíg nem adtuk meg a végtisztességet

meggyilkolt barátainknak, és nem vittük ket
zsidó sírba a városka zsidó temetjébe.

Valóban így is tettünk, miután megkaptuk az

orosz hadsereg parancsnokságának engedélyét.

A megöltek névsorát Zivi Palinál hagytuk,

hogy a táborokból hazatér zsidók sírkövet

állíthassanak sírjuk fölé.

A 9 kivégzett: 1-2) Scherer Jen és

Scherer Dezs testvérpár, 3-4) Weinstock

Dezs és Henrik testvérpár, 5) a fent

említett Schwartz Ferenc, 6) Grünbaum Andrei

(Csimbi) Marosvásárhelyrl, 7) Schwarz

József Kolozsvárról, 8) Friedmann Rudi

Marosvásárhelyrl, 9) Gerzson (egyéb adatok

hiányoznak).

”Új Kelet"-beli cikke rövidítése

(12.6.1984.)

Weisz Golda rövid élettörténete

Golda 32 éves korában lett hadiözvegy. A
férje, Jákob, elesett az els világháborúban,

itthagyva ot 8 gyerekkel, kiknek életkora 1

és 14 év között váltakozott. Annak ellenére,

hogy férjhez mehetett volna többször, Golda

úgy döntött, hogy nem házasodik újra, mert

úgy érezte, hogy egy mostoha apa nem lett

volna megfelel a gyermekei számára.

Férj nélkül Golda keményen dolgozott,

hogy a gyerekeit kellképpen felnevelhesse.

Mindenek eltt nagyon vallásos asszony volt,

teljesítette a mitzvákat és adott cedákát ahol

tudott. Mindenki úgy ismerte ot, mint aki

mindig készen áll segíteni másokon.

A második világháború kitörése sok

aggodalmat okozott Goldának. Úgy emlékeznek

vissza rá, amint mondogatta: Én elvesztettem a

férjemet az els világháborúban, Isten tudja, ki

mást fogunk elveszíteni ebben a háborúban!"

Golda soha nem hitte volna, hogy maga
is áldozata lesz Hitler poklának. Egy volt

- a hat millióból, akik elestek a Harmadik

Birodalom zsidók elleni háborújában.

1944 Június 11.-én, Golda két fiával, három

lányával és 15 unokájával együtt Auschwitzba

lett deportálva. Csupán 7 unokája élte túl a

szörnységeket. 1944 Június 14-én Golda és a

többiek be lettek irányítva a hírhedt birkenaui

gázkamrákba.

Az nagyrabecsült emléke él azok között

akik ismerték és szerették t.

Vértes család

A család feje Vértes Adolf Ábrohám,

közkedvelt tagja volt a nagybányai

társadalomnak úgy zsidó, minz kersztény

körökben. Köztevékenyságe kiterjedt úgy a

zsidó valamint a városi ügyekre.

A Zsidó Nemzeti Szövetség nagybányai

helyicsoportjának alapitó tagja valamint

évtizedeken kersztül elnöke volt. Miután

tisztségérl lemondott azzal az indokkal, hogy

most a fiatalabb erk vegyék át a dolgok

vezetését... örökös tiszteletbeli elnökének

választották.

Alapitó tagja valamint elnöke volt a Chevrá

Jád Chárucim zsidó iparosok szövetségének.

A nagybányai városi tanács tagja volt hosszú

éveken keresztül. Vértes Matilda csaléd anyja

a zsidó negylet páztárosa nit.

A Vértes gyerekek cionista szellembe

nevelkedtek. Ilus az AVIVA cionista

szervezet megalapító tagja és elnöknje

volt.Férjhezmenetele után húgát Magdát
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házukból. A toronymagas falakon mosolygó

fiatal és méltóságteljes öregemberek fényképei,

családjukkal, vagy egyedül pózban állva

a fényképezgép eltt. Táncolnak esküvn,

babakocsit tolnak, lenéznek a világra és

vádat emelnek. Mintha ezt mondanák: —

Mit csináltok? Hogy merészeltétek elvenni

életünket? És a látogató hallgat, éppen

úgy, mint ahogy a világ hallgatott, amikor

csecsemket égettek Auschwitzban.

A múzeum azonban itt van. Mint minden

más újdonságot, ezt is sok kritika érte. A
hírközl szervek és a különféle csoportok

mindig találnak hibákat. Mégis ebben a

múzeumban a tények beszélnek a nézhöz.

Amikor az ember az amerikai tábornok

elbeszélését hallja és látja a mozgóképen, aki a

végletekig lesoványodott emberek felhalmozott

hullái mellett áll, vagy amikor zsidókon

végzett orvosi kísérletek fényképfelvételeit

látja, vagy hosszú sorban álló kisgyemekekét,

akik a karjukra tetovált számot mutatják, tudja,

hogy ez a kiállítás sikoly az emberiséghez,

tisztességért való könyörgés.

Mindig meglep, amikor az iskolában

élményeimrl beszélek, milyen keveset tudnak

a gyerekek történelmünk e sötét korszakáról.

Kíváncsiak, tudni akarják, hogyan érhetett

ilyen gonoszság ennyi embert. Elmondom
nekik, hogy mire képes egyik ember

a másikkal szemben, ha a körülmények

megengedik. Arra tanítom ket, idben vegyék

észre és akadályozzák meg a Vészkorszak

megismétldését.

A múzeum hasonló célt szolgál.

Figyelmeztetés a világ minden népe számára.

Hadd reméljük, hogy ennek az intézménynek

köszönheten az emberiség vérontástól mentes

jobb jöv elé néz. A gyermekeknek tartott

eladásaimat így szoktam befejezni:

A Vészkorszak nem egyszer történés volt.

A legtöbb ember számára felfoghatatlan, de

nem annyira, hogy meg ne ismétldhetnék.

Amire mindenkinek ügyelni kell, az a

türelmetlenség eljele. Amikor gylölköd

csoportok burjánzanak a kormányhatalom

szeme láttára, amikor terrorista cselekmények

büntetlenül maradnak, amikor osztály- és

vallásellenesség a politikai tevékenység részévé

válik, akkor újabb Holocaust magvai vannak

már elültetve.

Zelikovits Baruch-Béla

Kilenc munkaszolgálatosnak a

felszabadulás eltt néhány nappal történ

meggyilkolásáról. A meggyilkoltak közül

kett, a marosvásárhelyi testvérek, Scherer

Jen és Rezs, nagybányaiak voltak. Ott éltek

a szüleik, nvérük, onnan deportálták ket
Auschwitzba, ott volt a családi tzhelyük,

ahogy a Leviták leveleiben írva van, ahogy

Pollák (Frank) Mirjám hozzáfzte, és így

folytatja: "Ez egy nagyon szép család volt,

szorgalmas és tanult emberek, akkoriban

amikor már tilos volt iskolába járni, nagyon

sok szép és kiváló dolgot lehetett tlük tanulni.

En csak 15 éves voltam, teli kíváncsisággal,

és arra vágytam, hogy mindent tudjak. Scherer

Regina néni (a meggyilkoltak édesanyja)

és lánya Gizi (nvérük), sokat tanítottak.

Emlékük legyen áldott."

Amikor a 110/5-ös egység Csenger

városkában állomásozott, a századot a

magtárban szállásolták el. A magtár

mellett lakott Zivi Pali földmves, akivel

összebarátkoztam. Egy nap Vitéz Máté, az

egység parancsnoka kihirdette a parancsot:

"Holnap napfelkeltekor 4 órakor megtörténik

az egység továbbutazása."

Azonnal elhatároztam, hogy ezen a helyen

maradok, és nem veszek részt ebben a

továbbmenetelésben. Zivi Palihoz fordultam

és engedélyt kértem tle, hogy elbújhassak

az istálló emeletén. Megengedte. Beavattam a

tervembe még öt fiút, akik egyetértettek.

4 órakor hajnalban megjelent Máté és

sorakozót rendelt el. Mikor megbizonyosodott

arról, hogy sokan hiányoznak az egységbl,

parancsot adott a hiányzó szökevények

keresésére, és halogatás nélkül mindenki

lelövésére. Mi mindent hallottunk és láttunk a
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több napot töltöttem az úton, éberen figyel

fegyveresekkel körülvéve. A gázkamrák és

krematóriumok létezését szigorúan titokban

tartották. Az rök azt mondták, hogy a

táborcsere azért szükséges, mert máshol kell

a munkaer. Amikor azonban egyik reggel

egy agyonltt nt láttam, elhatároztam, hogy

megszököm.

50 év körüli n ült az út szélén. Nem
tudta folytatni az utat. Egy katonával folytatott

rövid beszélgetése után láttam, amint az

egyenruhás felemelte fegyverét és fbeltte

a nt. A gyilkosság láttára elhatároztam,

hogy vállalom a kockázatot. Következ nap

hajnalán óvatosan levettem kabátomról a sárga

csillagot, fejemre sálat tettem mint a magyar

parasztok, amikor ég házukból menekültek.

Hátizsákomat takarómba göngyöltem, átdobtam

vállamon. A parasztok, akiket kibombáztak

házukból, így haladtak el a mi végeláthatatlan

sorunkkal ellenkez irányban.

Amikor megbizonyosodtam, hogy egyik

r sem lát, átléptem a vándorló parasztok

csoportjához. Szerencsém volt, senki sem

tördött velem. Folytattam a sétát, eltávolodva

reimtl.

A túlélk nemzedéke egyre fogy. Néhány

év múlva nem marad már közülünk egy

sem, aki elmondhatná élményeit a Vészkorszak

idejébl. 1993 áprilisában tekintélyes, ers
szövetségesre találtunk, amelyik a történteket

élethen adja át a jöv nemzedéknek: Az
Egyesült Államok Holocaust Múzeuma.

A harmadik emeleten egyszer komputerek

találhatók. Ha valaki belép a múzeumba,

kézhez veheti egy, a Vészkorszak idején

élt személy befejezetlen személyazonossági

kártyáját,- olyanét, aki a látogató korának

és nemének megfelel. A kártyán fénykép

és az illet személy fényképe és személyi

adatai láthatók. A következ emeleten új

bekezdés kerülhet a kártyára: az ábrázolt

személy sorsának további részleteirl. Az
utolsó emeleten még egy bekezdés kerülhet

a kártyára: annak közlése, hogy az illet

elpusztult-e a szörny években, vagy túlélte-e

azokat.

Néztem az ártatlannak látszó

személyazonosságokat és arra gondoltam: én

is közöttük lehetnék. 1951 óta civilizált,

rendezett városban, Indianapolisban rendeztem

be otthonomat. Hosszú idvel azután, hogy

már biztonságban lakhattam itt, még mindig

lidérces álmok gyötörtek. A képeket nézve

hálás vagyok, hogy életben, itt vagyok.

A látottaktól érzelmileg vagy a hosszas

sétától elfáradt látogató részére fapadokkal

ellátott üres szoba áll rendelkezésre. Eleinte

az ember azt hiszi, hogy mindez azért van,

hogy az ember leülhesen és kipihenhesse

magát, de kis szünet után hangokat hall.

Idegen akcentussal, angol nyelven mondják el

a haláltáborok túléli szörny élményeiket.

Április 22-én hideg, szeles id volt

Washingtonban. 70-80 év körüli férfiak és

nk egész gyülekezete volt jelen. A mély

barázdás, fáradt arcok, de töretlen testük sok

szomorú történetet takart. A tömeg a zuhogó

esben állta a vihart, akárcsak 50 évvel ezeltt.

Sálakba göngyölve, eskabátban hallgatták Eli

Wiesel szavait, aki azokat a háta mögött álló

Clinton elnökhöz intézte:

- Elnök úr! Nem tehetem meg, hogy nem
szólok a volt Jugoszláviáról. Kötelességünk

tenni valamit, hogy véget vessünk a

vérontásnak. -

A negyedik emeletrl lefelé tartva, a

falak szinte fenyegeten borulnak fölénk.

A ferde szög építkezés okozza. A két

emelet magasságú fénykép hasáb az Ejszyszki

nev kis lengyelországi közösség életét

mutatja be. A felvételek a Vészkorszak eltt,

boldogabb idszakban készültek. Kislányok

láthatók kalapban, olyasfélékben, mint amiben

az édesanyám vitt engem a templomba,

mindaddig, amíg vallásunk és gyakorlói nem
kívánatossá lettek, s a magyar kormány

megtiltotta a zsidógyerekeknek az iskolába

járást.

Ennek a helységnek több, mint háromezer

lakosát, akiket a tragédia eltt örökítettek

meg, gyilkolták le a nácik néhány óra

leforgása alatt, miután kivezényelték ket
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figyelmet. Az üveg mögött, rozsdás edények,

görbe kanalak és egyéb, nem vonzó étkezési

kellékek. Mindezek bepillantást engednek régen

elment tulajdonosaik lelki állapotába. Amint ott

álltam, felfedeztem egy ismersnek tn csajkát

a vitrinben. S ekkor egy kép ötlött fel bennem:

Hideg novemberi este az esben, átnedvesedett

csizmámban félig a sárba süllyedve álltam a

sorban a napi adag levesért. Azon a napon,

mint annyiszor elzleg, le voltam törve az

éhségtl, mert nem ettem semmit aznap reggel

6 óra óta. Követtem a felfegyverzett nácik,

reink utasításait, akik az 1000 zsidó nbl
álló egységre ügyeltek fel. Egész nap nehéz

földdarabok repültek vállamon át lapátról

a kezembe. A többi nvel együtt mélyen

leástam a fagyott földbe. Tankcsapdákat ástunk.

Ujjaim, amelyek az edényt tartották, s amelyek

néhány hónappal azeltt zongorán játszottak

és divatterveket rajzoltak, most tele voltak

hólyaggal, amelyeket az ásás okozott. Ránézek

a kezemre, amiben a csajka van. Az éppen

úgy néz ki, mint ez itt az üveg mögött.

Most azonban ujjaim között a múzeumi
kalauz van. Amint lefelé haladok, a folyosó

mindkét oldalán nagyított képek, a nácik

erszakos kegyetlenkedésének bizonyítékai.

Különböz korú emberek végeláthatatlan sora,

ruhájukra odavarrva a sárga Dávid-csillag,

tartják kis poggyászukat. Várják a válogatást,

amelyet jól vasalt náci egyenruhás férfiak

végeznek, élet-halál urai.

Gyermekek képei néznek a látogatóra,

varrógépek hosszú sorai mögül valamelyik

gettó gyári kényszermunkásai. Egy másik falon

németek felvételei, halálos orvosi kísérletek

bizonyítékai.

Amint beléptem a marhavagonba, amelyet
a múzeum belsejében építettek, s amelyek
eredetileg zsidók százait vitte lakóhelyükrl a

halálgyárakba - köztük az én rokonaim egy
részét is-, megfigyeltem egy nt, aki a vagon
fából készült falához támaszkodott és zokogott.

Tisztességes, keményen dolgozó emberek
és gyermekek vitettek utolsó útjukra ezekben a

teherkocsikban. A németek szemében egyetlen
bnük a vallásuk volt: zsidó.

Ahogy mentem tovább a gyéren kivilágított

folyosón, hirtelen furcsa szag csapta meg az

orromat: száz és száz öreg cip szaga,

amelyek egy vitrinben voltak fölhalmozva.

Valószíntlennek tnik, hogy ezek a cipk,

amelyeket a gázkamrák és krematóriumok

áldozatai viseltek, még 50 év után is megrizték

volna a br szagát, st még egykori gazdájuk

illatát is. Hihetetlen, gondoltam, de mások is

felfigyeltek a levegben terjeng szagra.

Minden emeleten tábla jelzi a vészkijáratot.

Széles mosdók, tiszta hideg-meleg víz, csillogó

tükrök a látogatók számára. Mintha rossz

álomból ébredne az ember. Amikor beléptem

a mosdóba, az volt az érzésem, mintha

visszavittek volna a jelenbe, a tiszta W.C.

a szembeszök ellentétet képviseli a kiállított

borzalmakkal szemben. Bárcsak lett volna

vészkijárat, amikor a Holocaust rjöngött!

Ha csak egy ember kiléphetett volna a

borzalmakkal telített napokból és hónapokból!

Hány életet lehetett volna megmenteni? Hány
percnyi kínzástól lehetett volna megmenekülni?

De onnan nem volt vészkijárat.

Gyakran hívnak meg iskolákba

Indianapolisban, hogy ifjúkori élményeimrl
beszéljek a gyerekeknek. A Vészkorszakról

szóló történeteimben azt is elmondom, hogy
amikor megszöktem a táborból, az életemet

voltam kénytelen kockáztatni.

1944 november vége volt. A németek
veresége közel volt, az oroszok egyre több
teret nyertek. Magyarország és a benne
megmaradt százezer zsidó német megszállás
alatt volt. Addig a nácik a tömött vagonokban
több mint 400 ezer zsidót deportáltak a

koncentrációs táborokba. A német megszállást
követen a fváros zsidóságát gettóba vagy
munkatáborokba küldték. 16 éves koromban
kerültem a ferihegyi táborba. A háború,
az orosz ágyúk hallhatóvá váltak. Az
rök elrendelték, hogy mi nk meneteljünk
elre a bevonuló ellenség ell. A náciknak
már nem maradt marhavagonjuk és már
nem tudtak munkaszolgálatosokat szállítani

Magyarországról. Ezért ezer és ezer nt
indítottak el, hátukon és kezükben motyójukkal,
a hóban az országúton gyalog, a koncentrációs
tábor felé. Én a diderg, éhes nkkel már
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Weisz Gizella

A borzalmak múzeuma megnyitotta kapuit

Washingtonban

Új épület, az Egyesült Államok

Vészkorszakmúzeuma megnyitotta kapuit a

nyilvánosság számára azért, hogy hitelesítse

századunk példátlan tömeggyilkosságának,

üldözésének borzalmas történelmét.

A Holocaust-szó eredeti jelentése: tz által

történt rombolás, pusztítás. Ez a szó új jelentést

nyert, amióta korunk nagy személyisége, Elie

Wiesel azonosította azokkal a bntettekkel,

kínzásokkal és nagyüzemi gyilkosságokkal,

amelyeket a nácik követtek el a zsidók és más

kisebbségek ellen.

Kívülrl az Emlékmúzeum merev, józan

emlékeztet épület az emberi gonoszságra,

amely magánadományokból, az állam által

adományozott területen áll Washington D.C.-

ben.

Az ötemeletes épület körvonalaiban a

nézt a magas rtornyok sorára emlékezteti.

Az rtornyok életem egy részét képezték

1944-ben.

A közelmúltban megjelent tanulmány

szerint, amely több amerikai lapban jelent

meg, az amerikaiak közel 20 százaléka nem
tudja, vagy nem akarja tudni, mi történt hat

millió zsidóval és öt millió más emberrel -

mindössze néhány évtizeddel ezeltt -a nácik

által megszállt területeken. Ez a 11 millió

szerencsétlen ember nem viselt egyenruhát és

nem a csatatéren vagy bombázás következtében

halt meg, hanem azért, mert egy kormány nem

tartotta kívánatosnak ket. Az újszülöttl a

fehérszakállas öregemberig a nácik mindenkit

halálra ítélték és ha a németek nem vesztették

volna el a háborút, az európai zsidóság

megsemmisítése minden bizonnyal teljessé vált

volna.

Az épület belsejének kissé rendezetlen

építészeti megoldása a Vészkorszak idejére és

körülményeire emlékeztet. Az épület oldalán

széles nyílású kémények láthatók, amelyekbl

állandóan fekete füst áramlik az ég felé,

mint a krematóriumok kéményeibl, ahol az

áldozatok testét égették fel. A bejárat mögött

közvetlenül hatalmas fogadóterem, szürke és

fekete üveg- és vasrészekbl egyenltlenül

összeállítva nem hasonlít semmire, mégis

óriási, elhagyatott vasútállomásra emlékeztet,

amely nem vezet sehova. Engem a baljóslatú,

gigantikus terem arra emlékeztetett, amikor

több más magyar-zsidó nvel együtt egy

sportpályára vezényeltek, megszámoltak, majd

kényszermunkatáborba vezettek.

Mint ma Indianapolisban, ahol élek,

Budapesten is a fiatalok aktív társadalmi

életet éltek. Pontosan egy héttel azeltt,

hogy elrendelték: a zsidó nk jelenjenek meg
az arénában, többed magammal születésnapi

zsúron táncoltam 16 éves barátommal.

Reményvesztetten kavarogtunk a

sport-pályán. Legtöbbjük, háziasszonyok,

szakemberek, mvészek és mások, egyenesen

a koncentrációs táborba kerültek. Soha nem
tértek vissza.

A felvonó acélajtaja bezárul. Homályos

fény gyéren tükrözdik vissza a horpadt,

színtelen falakról. Ahogy a felvonó emelkedik,

komorodik el az emberek hangulata a kabinban.

A vasketrec könnyen ébreszthetne

claustrophobiát, de nem teszi. Mialatt megtettük

a felfelé vezet utat, egymás arcát vizsgáltuk

a sárga fényben. Ki volt ott? Ki élte át a

borzalmakat személyesen? Senki nem tudja.

Ruhánkból, mozgásunkból ítélve mindnyájan

turisták voltunk Washingtonban. Ha az ember

azonban közelebbrl szemlélte, mindenkinek

más-más kifejezés ült az arcán. Az arcok azt

árulták el, hogy valami félelmetesét várnak. A
szemek azt mondták, hogy rettegnek valamitl,

valami iszonyút látnak.

A negyedik emeletre megérkezve, a

látogató saját lábán mehet tovább tárgyak

között, amelyek a falra akasztva vagy

a falon elhelyezett vitrinekben vannak

elhelyezve. A múzeum büszke arra, hogy

a legtöbb kiállított tárgy eredetei maradvány,

ruhanem, felszerelési tárgy, kiadványok a

haláltáborokból.

Kis halom értéktelen gyjtemény kér
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és a gyztes fél tudomására fogja juttatni a

tiszt viselt dolgait. Szenvedéseim elkövetkez

állomásai voltak Flesenburg, valamint Lodge

városa, ahol egy repülgépgyárban dolgoztam

teherautók összeszerelésében és javításukban.

Sokszor megtörtént, hogy a javításra hozott

teherautók tele voltak holttestekkel. A bz
elviselhetetlen volt.

Szenvedéseim hosszú és tekervényes

útja az angol-amerikai hadsereg felszabadító

hadmveletével ért véget. Csak 1945

augusztusában tértem vissza Nagybányára.

Weiss Zoltán

1915-ben született Romániában. Az els

világháborúban, mikor 3 éves volt, elvesztette

édesapját. Zoli és hét testvére egy kisvárosban

nevelkedtek, ahol a "Chéderben" kaptak zsidó

és általános nevelést is. Fiatalemberként Zoli

kitanulta a zöldség és gyümölcs-kereskedi

szakmát, miközben idsebb testvéreivel

dolgozott.

A Vészkorszak ideje alatt több munkatábort

megjárt és mikor visszatért, akkor fedezte fel

nagy bánatára, hogy családjából alig maradt

valaki, aki túlélte a háborút. Nehezen tudta

elfogadni ezt a tényt. Zoli folytatta munkáját

(zöldség-gyümölcs kereskedés) Nagybányán és

itt ismerte meg Gizellát, aki késbb a felesége

lett. 1947-ben született els fiuk, Péter. Ahogy
Péter megszületett, a család elhagyta Romániát

és az Egyesült Államokban telepedtek le. Egy

jó barátjának köszönheten Zoli talált munkát

egy nagy szupermarketben. Ez a munka
azonban nem elégítette ki t, ezért 1957-ben

megnyitotta els saját üzletét. Odáig fejlesztette

az üzletet, hogy ma már hat különálló szuper

marketja van.

Zoli sok zsidó szervezetnek aktív

támogatója. 1970-ben a házaspár megalapította

Indianapolis zsidó egyetemét, amit azóta is

támogatnak anyagilag is és más területeken

is. Zoli a mai napig tag a Zsidó Szövetség

Dolgozóinak Tanácsában, valamint több más

zsidó szervezetben, mint pl. a "Bonds", vagy

a "Bnei Brit". Aktívan részt vesz a "Beit El"

zsinagóga munkájában is.

1979-ben fedezte egy olyan emlékkönyv

kiadatási költségeit, amely szülvárosának

II. Világháborús áldozatainak állít emléket.

Sokszor látogat Izraelbe, mivel sok rokona

él itt. Minden alkalmat megragad, hogy

egybegyjtse az egész, nagy családot, az

összes közeli és távoli rokonnal együtt. Nagy

energiákat fektet a család egybentartásába,

mindezt azért, hogy valahogy "bebizonyítsa",

hogy a Vészkorszak tragikus eseményei ellenére

is vannak családfáján új hajtások.

Szigal (Keiszari) Ben-Atya leírása

Weiss Gizella

Budapesten született, Magyarország

fvárosában. Zsidó általános iskolában tanult.

16 éves volt, mikor a náci hatalom ideje

alatt munkatáborba hurcolták. 17 évesen ment

férjhez Zolihoz. 1947-ben született Péter fiuk

1951-ben emigráltak az Egyesült

Államokba, és Gizi Indianapolisban, ahol

letelepedtek, folytatta tanulmányait, amelyet

szándékával ellentétben félbe kellett szakítania

Magyarországon. 1965-ben érettségizett és

rögtön ezután egyetemen folytatta a tanulást

egészen a B.A. diploma megszerzéséig.

Gizella több zsidó, és nem zsidó

szervezetben is aktivizált. Tagja a "Hadassza"

szervezetnek, és eladásokat tart a "Beit El"

zsinagógában. Az utóbbi években Indianapolis

zsidó újságjának dolgozik, a társasági rovat

szerkesztje, ahol minden héten megjelenik

egy angol nyelv cikke.

Gizella fiának, Péternek három gyermeke
van: Szandor, Lilian és Olivér.

Szigál (Keiszari) Ben-Atya leírása

New York-i Figyel
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fvárosba vittek minket. Ott átadtak a

Bécset elfoglaló orosz hadseregnek. Az
oroszok megparancsolták, hogy szálljunk le

a vagonokból és takarítsuk el a Szövetségesek

bombái okozta romokat. Mi csak arra vágytunk,

hogy Budapestre juthassunk, és onnan ki-ki

saját célja felé. Nagy tiltakozás keletkezett

vagonunkban, kiabálni és zajongani kezdtek:

"Mi zsidók vagyunk, ebben a pillanatban

jöttünk ki a táborokból, miért tartóztatnak

föl minket". Semmi nem segített rajtunk, mi
kitartottunk és k is kitartottak.

A délutáni órákban egy orosz generális

érkezett, aki Bécs és környékének katonai

parancsnoka volt. A köztünk lév oroszul

beszélk hozzá fordultak és a nyelvén

magyarázták a helyzetünket. A generális

a rabok közé vegyült és jiddisül kezdett

beszélni, ezen a nyelven megparancsolta

a munka abbahagyását, azonnal ebédet

készíttetett nekünk, s késbb lehetvét tette a

továbbhaladást célunk felé. Minden bizonnyal

zsidó volt, mint mi.

Budapesten átszálltunk egy egyenesen

Nagybányára tartó vonatra. A zsidó hitközség

fogadott minket és szállodában helyeztek el, amíg

minden hazatérnek sikerül a saját lábára állnia.

Én természetesen az izraeli kivándorlást

választottam. Ezt a "Dror Habonim"

szervezet segítségével tettem. A Nemzetközi

Vöröskereszt certifikátjával felszerelve

Olaszországba és onnan Izraelbe érkeztünk.

Vigdorovics Marci története

Gyötrelmeim nem 1944 májusában kezddtek,

hanem 1941 júliusában, mintegy 9

hónappal azután, hogy a

magyarok betörtek Észak-

Erdélybe. A Phnix
gyárban dolgoztam, ahol

körülbelül 40 zsidó

munkás volt, akik közül

- velem együtt — hat

tanonc. A gyár katonai

parancsnokát, Berentes

századost az eredeti

Magyarország kormányzó rétege nevezte

ki. Ffeladata az volt, hogy a gyárat a

zsidóktól "megtisztítsa", ket terrorban tartsa,

tartóztasson le annyit, amennyit csak lehet,

és ezeket küldje a letartóztatottak táborába.

Egy olyan nagyszabású gylésen magyarázta

el feladait és tetteit a gyár dolgozóinak, ahol

sem románok, sem zsidók nem vettek részt.

1941 júliusában letartóztattak és a

kihallgatási osztályra vittek 7 zsidó fiatalt Több
héten keresztül a legérzékenyebb testrészeiket

verték és kínozták, fejjel lefelé fellógatták

ket, vagy úgy, hogy a karjuk a hátuk

mögé volt kötve; mind olyan kínzási módszer,

amivel pár perc alatt eszméletvesztés áll be. A
kínzók Orgoványi fnyomozó, Vajai nyomozó
és Juhász István törzsrmester voltak.

Megbilincselve vittek a kolozsvári

bíróságra. Mivel a vádirat ellenem nem volt

meggyz, visszavittek Nagybányára, ahol

egy hónapon keresztül letartóztatásban voltam.

Ezután Budapestre vittek tábori fogságba,

ahol 3 hónapot kellett töltenem, majd a

Garányi táborba, ahol 1943 február 12-ig

maradtam. Mindez mindenféle vádirat nélkül.

Ezek után visszavittek Budapestre, ahol végre

benyújtottak ellenem egy vádiratot. Egy 5

bíróból álló különleges bizottság 3 hónapos

fogságra ítélt, amelyet a kbányai táborban

töltöttem le.

A Garányi táborban mezgazdasági

munkákat végeztem. Istállóban aludtunk.

A kemény munka mellett szenvedtünk az

éhségtl, az ütésektl, a megaláztatásoktól és

a brutális viselkedéstl. Kbányáról Kanizsára

vittek, ahonnan 1944 márciusában deportáltak

Auschwitzba. Ezután az 5-ös számú Nutsdorf

munkatáborba kerültem, ahol a "Bahnhof

kommandóban" kovácsként dolgoztam. Itt

történt velem a következ eset: Az állandó

éhség csillapítására, a rizikót felvállalva

krumplit loptam egy vagonból. Egy SS-tiszt

meglátott, és addig ütött, amíg kiverte a

fogaimat. Fel is akart jelenteni a tábor

parancsnokságának. Tudtam, hogy ilyen tettért

dupla büntetés jár. Egy cseh munkás mentett

meg azzal, hogy utalást tett az SS tiszt-nek

arra, hogy a háborúnak nemsokára vége lesz,
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jöttek-mentek, hozták a nyersanyagot és vitték

a készterméket.

Örömünkre a németeknek nem sikerült

ezt a hatalmas gyárat tovább üzemeltetni

egy hónapnál, mivel a Szövetséges Hadseregek

minden irányból közeledtek felénk a várva-várt

céllal: a háború befejezéséért és a gylöletes

nácik leigázására.

1944-ben Jóm Kippurkor munkába

menet megparancsolták nekünk, fiatal fiúk

csoportjának, hogy kompresszorokkal ássunk a

föld mélyébe. Olyan átmérvel, hogy hatalmas

tankok üzemanyaggal behatolhassanak a föld

belsejébe. SS katonák sürgettek szüntelenül

a munka befejezésére. Jóm Kippur lévén

egész nap böjtöltünk, de azt reméltük, hogy

este azt az ételadagot is meg fogjuk kapni,

amit nem ettünk meg reggel és délben.

Azonban nagy volt a csalódásunk, amikor a

németek büntetésként még a vacsora átadását

is megtagadták, mivelhogy azért böjtöltünk,

hogy elveszítsék a háborút.

Égeti kezemet az írás a Ros Hásonakor

történtekre emlékezve. A délutáni mszakban
dolgoztam, és ezért reggel a blokk összes

lakójával összegyltünk a Ros Hasonai imára.

Nagy meglepetésünkre hirtelen SS emberek

jelentek meg a táborrségének kíséretében,

azonnal abbahagyatták az imát, dühöngve

üvöltve megparancsolták a tábori rségnek,

hogy minden imádkozót 25 korbácsütéssel

verjenek meg. Ugyanazon okból: a zsidók

azért imádkoznak, hogy a németek elveszítsék

a háborút.

A verést másfél méteres gumicsvel
hajtották végre, melynek belsejében vaskábel

húzódott. Az elájult korbácsoltak fejét egy

vödör vízzel locsolták le, hogy magukhoz
térjenek ájulásukból. Amikor rám és egy
korombeli barátom verésére került a sor, egy
ember megállította az rt, és megkérdezte
tlünk, hogy mit keresünk a barakkban. Az
volt a határozott válaszom, hogy a blokkot

jöttünk takarítani. Dacára annak, hogy tudta

az igazságot, megparancsolta, hogy tnjünk
el és mi, végig torkunkban dobogó szívvel

elszöktünk, csoda! Megmenekültünk a veréstl,

amit biztosan nem bírtam volna ki.

A szövetségesek 1945 májusi ausztriai

benyomulása változást hozott melki

helyzetünkbe. A németek vonakodtak megadni

magukat az orosz hadseregnek, mely Ausztria

fvárosa, Bécs irányából támadt. Ezért

elhatározták tovább-vitelünket délre, a svájci

határ irányába, a Tirol lábához Ebensee

városba. Ott felállítottak egy hatalmas tábort,

ahol mintegy 18.000 fiatalt szállásoltak el.

1945 áprilisában a rabok kénytelenek

voltak értelmetlenül dolgozni egy kbányában,

pusztán a foglalkoztatásuk végett. Másoknak

akik már nem voltak képesek dolgozni, mivel

"muzulmán" állapotba kerültek, vagyis csont és

br voltak, be kellett menni egy olyan barakkba,

ahol nem voltak ágyak és semmiféle ágynem.
Magam is közéjük tartoztam. Ülve aludtunk

egyik a másikán, reggel sokan nem ébredtek

fel álmukból és ekkor jött a barakk hulláktól

való megtisztításának keserves munkája.

1945. május 5-én Ebenseeben ért az

Amerikai Hadsereg bejövetelének híre. Nehéz
leírni az örömet, a tábor kapuja feldíszítve

a benne található nemzetiségek zászlóival.

Szembeötl felirat: "Áldassék felszabadítónk!"

- természetesen németül. Lehetett szüntelenül

síró rabcsoportokat látni, vagy másokat,

amint megállás nélkül nevetnek, az emberek
elvesztették a fejüket. Ezek a képek még
évekkel a várva várt felszabadulás után is

kísértettek.

Hazatérés

Mintegy két hetes felersödés után

az amerikaiak elhatározták, hogy mindenkit
visszaküldenek származási országába. Én
sokakkal együtt kedvetlenül várakoztam,
szívem mélyén tudtam, hogy nem fogom
megtalálni a családom emlékét. De
szándékomban állt bebizonyítani bátyámnak,
hogy még egyszer látni fogom a vásárteret,

melynél Auschwitz felé elhaladtunk. Bátyám
nem érte meg, meghalt amikor a németek
Auschwitzból menekülve a rabokat gyalog
más táborokba hajtották. Nem volt ereje és az
úton maradt. így mesélte néhány városombeli,
aki a mi melki táborunkba érkezett.

Az ameriakiak Bécsbe, az osztrák
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1926-ban születtem egy olyan családban,

mely 1920-ban érkezett Nagybányára. Áldott

emlék apám és anyám hagyományrz
vallásos emberek voltak, négy fiuk és egy

lányuk született.

Áldott emlék apám az Erdélyben található

Dés melletti Betlen falu metszjének a fia

volt. Természetesen szüleim, de különösen

áldott emlék apám, igyekeztek gyermekeiket

vallásos és hagyományos szellemben nevelni.

Ezért három bátyámat jesivákba küldték

tanulni. Mivel én voltam a legfiatalabb fiú,

anyám vonakodott elengedni a háztól és úgy
döntött, hogy tanulmányaimat csak a városban

folytassam, ne tlük távol.

Apám, Elijáhu, Nagybányára jövetelük óta

a hitközség alkalmazásában állt a Talmud-Tóra

tanáraként.

Az 1940-es években 1944 májusi gettóba

vitelünkig gazdasági helyzetünk siralmas volt,

és én, a legfiatalabb otthon él fiú arra

kényszerültem, hogy további bevételi források

létrehozásával támogassam a családot. Havonta

egyszer-kétszer Budapestre utaztam, eladásra

szánt árukat magammal szállítva.

Magától értetdik, hogy a kormány tiltotta

a textil és ruhanem árulását, mivel ezeket

a lakosság kiutalás alapján kapta. Ennek a

törvénynek a megsértire súlyos büntetés várt.

Egyik alkalommal csomagokkal

és bröndökkel megrakva Budapestrl

visszatértemben egy magyar rendr megállásra

szólított fel. De én úgy tettem, mintha nem

hallottam volna meg, gyorsan beszálltam a

rám váró taxiba és eltntem, így menekültem

meg a hosszú fegyházbüntetéstl. Ez a

kereskedelmi tevékenység bizonyos keresetet

hozott a családi pénzalapba, bátyáim a

hadseregben szolgáltak és nem tudtak

gazdasági szempontból segíteni.

1944 májusában Nagybánya városának

zsidóit bevitték a gettóba. A hely, ahol

elszállásoltak minket, nem volt lakhatásra

alkalmas. A múltban téglagyárként volt

használatos. A lakáskörülmények tehát

embertelenek voltak. A kevés ingóságot, amivel

a zsidók a gettóba érkeztek, alváshoz takaróként

alkalmazták. Szorongásban tartottak minket a

jvl szóló pletykák, hogy mit rejt számunkra
a holnap, nem tudtuk

A minket ért legnagyobb trauma Dr.

Benedek családjának öngyilkossága volt.

Családom gyermekorvosa barátságban volt Dr.

Benedekkel, s úgy látszik, elmesélte neki,

hogy mi vár ránk a gettóból való kimenetelünk

után, Auschwitzban. Nem volt ereje s úgy
döntött, hogy véget vet saját és családja

életének. Savuot ünnepén, 1944 júniusában

érkezett a gettóból Auschwitz-Birkenauba tartó

els transzportról a keser hír. Abbahagytuk

a megilák hallgatását, melyeket a gettóban

velünk lév kolozsvári rabbi olvasott fel.

(Máig sem sikerült megfejteni, hogyan érkezett

a rabbi a gettónkba.) Az utazás természetesen

marhaszállító vagonokban történt, rémít

zsúfoltságban és rjíten lehangoló légkörben.

Soha nem fogom elfelejteni, hogy azt

mondtam Herschi (Cvi) bátyámnak: "Látod a

Széna teret? (Ez volt a vásártér, ahová hetente

a falusiak följöttek eladásra kínálni árujukat).

Ezt a helyet én még látni fogom életem során."

De a határozott válasz ez volt: "Nyáréji álom."

Azaz: verd ki a fejedbl. Ez a légkör honolt

az Auschwitz felé tartó vonatok vagonjaiban.

Auschwitzba érkezésünkkor megparancsolták,

hogy tárgyainkat hagyjuk a vagonokban és

álljunk a sorsunk elé. Emlékszem, dr. Mengele

(töröltessék ki a neve) elrelépegetésünk

közben végezte a szelekciót, megemelte

botját és kijelölte hogy ki munkára, ki a

krematóriumra van ítélve.

Én vézna fiatal voltam, ezért bátyámhoz

csatlakoztam a háta mögött, és sikerült

"belógnom" jobbra, munkára. Eltökélt

szándékom volt, hogy midenképp életben

maradok. Ezért sikerült. Mintegy két nap múlva

az els transzporttal munkatáborba küldtek,

elször egy elosztó pontra Mauthausenbe, és

onnan Ausztriába, a melki munkatáborba.

A melki táborban mindenféle népek

rabjainak ezreit helyezték el. Oroszok,

franciák, görögök, zsidók, ukránok, röviden

népek gyülekezhelye. A cél egy földalatti

repülgép-alkatrész gyár létrehozása volt a

német hadsereg részére. A gyár 10 hónapon

belül teljes gzzel elkezdett termelni, vonatok



214

gyártani, ami még 18-20 embernek adott

munkalehetséget. Ezt a részleget Neuheusler

Tibor vezette. A gyárnak sok külföldi üzemmel

voltak szakmai és üzleti kapcsolatai. A
helyi Phnix gyár is együttmködött Weiss

üzemével és így felhasználhatta, hasznosíthatta

az itt végzett kémiai kutatások eredményeit.

Weiss Simsont, miután befejezte tanulmányait

és kémikus lett, kinevezték a gyár kémiai

vezetjévé. Különösen az ólomsav gyártását

fejlesztette tovább, de más termékek elállítása

is megntt munkálkodása ideje alatt.

Mikor a magyarok bejöttek Nagybányára,

államosították a gyárat. Az új vezetk

azonban megértették, hogy Weiss Sámuel

közremködése nélkül nem fogják tudni

megfelel szinten mködtetni a gyárat. Ezért

egészen addig, amíg a zsidókat Auschwitzba

nem deportálták, a gyárat Weiss irányította.

Említésre méltó, hogy a 72 munkásból,

akik között voltak románok, csehek, magyarok,

Weiss ügyelt arra, hogy legyenek zsidók

is. például Weiss Sándor, akit már
említettünk, Weiss Imre, az adminisztrátor,

Lampel Béla gyártásvezet, Lampel Jóska, a

szállítmányokért felels, Neusheusler Tibor, a

grafit részleg irányítója. Ezenkívül Herskovits

Sámuel, fkönyvel, Gross Elza, a fizetési

osztály vezetje, Becsky Ida, gépírón és

a számvetési osztályon kisegít, dr. Weiss
Miklós, aki a gyár jogi képviselje volt,

valamint Glück A. éjjelir. A háború végén,

mikor a németek a Vörös Hadsereg ell
vonultak vissza, felrobbantották a gyárat.

Szüléimét tisztelték és szerették

Nagybányán. Apám a zsidó közösség egyik

vezet tagja volt. Sok szegénynek segített,

ahogy azt Stern Naftali rabbi is - áldott

legyen emléke - megírja emlékkönyvében.
1928-ban megalakult a "Hásomer" (az rköd)
nev cionista szervezet, amelynek apám
rendelkezésére bocsájtott egy raktárát és egy
szobát a gyár egyik épületének udvarán.

Apám modern-vallásos, cionista ember
volt. Fia, Simson tevékeny cionista vezet
volt, akit a magyarok letartóztattak és
a kistarcsai büntettáborba, onnan pedig
Auschwitzba deportáltak. Apámat, anyámat

(Lampel Miriam), bátyámat, dr. Weiss Mosét

és húgomat, Magdust a gettóból június 4-én

Auschwitzba deportálták. Apám, anyám és

húgom ott pusztult a németek kezei között.

A felszabadítás után hárman jöttünk

Izraelbe. Bátyám, Weiss Simson 1982-ben

hunyt el, Cur Salomban, felesége mellett

temették el. Lánya, veje és négy unokája

Rishon Lezion-ban laknak. Az én fiam, dr.

Weiss Slomo Eilaton lakik családjával. Másik

bátyám, dr. Weiss Mose Haifán él, én pedig

Kfar Szabán.

Weinstock-Farkas Sári története

1924-ben születtem Nagybányán. Apám
Weinstock József, anyám Ilona (a Grozingern

házból). Apám üveges

volt, anyám háziasszony.

Hét gyerekük született:

Fáni, Lajos, Lili, Sári,

Jolán, Szerén és Volvi.

A háborút csak Lajos

és Sári élte túl. Sári

varrón, Lajos pedig

nyomdában dolgozik.

Mindketten házasok és

mindkettjüknek két gyerekük van. 1944
november 9-én ztek ki Budapestrl. A
hírhedt Halálmenetben ezrek meneteltek

Németország irányába. Mikor Sopronba értünk,

kényszermunkában tankcsapdákat kellett

ásnunk. Ezután Németország belsejébe vittek

minket. 1945 február 28-án értünk Bergen-
Belsenbe. Ott ugyan tífuszban megbetegedtem,
de mégis megérhettem a brit hadsereg
felszabadítását 1945 április 15-én.

Verber

Apám: Elijahu Verber

Anyám:Betseva (Chaja)

Verber

Fivérem: Cvi

Fivérem: Zeév

Nvérem: Rebeka Lea

Nagyapám: Meir Verber

Nagyanyám: Rachel Verber

Nagyapám: Menachem

Mendel

Nagyanyám:Mirjam Glück
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válaszolta, hogy jöjjenek este. Ezek után

elhagyták a helyet.

3. Másnap, szeptember 29-én, visszatért a

három felfegyverzett katona, és közölték, hogy

apámat rizetbe veszik kémkedésért. Elvitték

a közeli (kb. 6 km-re lev) Misztótfalu nev
faluba.

4. Nvérem mintegy két óra múlva

tért haza, és a szomszédok mesélték neki,

hogy apámat a földeken át a fent említett

falu irányába vitték. A faluban egy csendr
sem tudott semmit. Nvérem onnan elment

Nagybánya városába, de ott sem tudtak semmit.

5. Eltelt néhány nap, és nem történt semmi.

Nvérem kutatott a környék börtöneiben,

Zsibón, Désen, de nem tudott eredményt

elérni.

6. Késbb a kolozsvár-i vizsgálat után

sem lettünk okosabbak. Ott tanácsolták,

hogy menjünk föl a fvárosba, Budapestre.

Nvérem ügyvéd kíséretében Budapestre

utazott. Beadványt nyújtott be Horthy

kormányzóhoz, és személyes kihallgatást kért.

7. Valóban meghallgatást nyert a

kormányzói hivatal egy magas rangú

tisztviseljénél.

8. Nvérem a meghallgatás után a királyság

pecsétjével ellátott hivatalos borítékot kapott,

és azt mondták, hogy ezt a levelet küldje

el a székesfehérvári katonai bíróságra, ahol

foglalkozni fognak az üggyel.

9. A hivatalos levél benyújtása utáni napon

nvéremet fogadta a bíróság egy magas rangú

személye, aki nagy tisztelettel bánt vele, és

kedvesen felkarolta. Sajnálkozását fejezte ki a

tragikus eset kapcsán, és tudatta vele, hogy

apámat már aznap megölték. Mellette átadott

neki egy levelet egy kézzel rajzolt térképpel,

mely apám sírjának a helyét ábrázolta a

Buság falu melletti erdben. Hozzátette, hogy

a gyilkosokat bebörtönözték, és bíróság elé

fognak kerülni. Nvérem a kolozsvári katonai

bírósághoz fordult, hogy ott mondják el,

hogyan találhatja meg apám sírjának a helyét.

10. Nvérem mintegy húsz-harminc

zsidóval kereste a helyet, és nem találta meg.

1941 februárjának els hetében tudatták ezt

Kolozsvárral. Üzenetet kaptunk Kolozsvárról,

hogy február 9-én reggel Buság vasútállomásán

küldöttséggel fogunk találkozni, köztük a

gyilkosokkal.

11. Es valóban aznap megérkezett három
orvos és a három gyilkos. Csak a közeli

családtagok jelenhettek meg a helyen.

10 percen belül Német Ferenc rámutatott

apám sírhelyének a jelére. Megdermedve
és elgyengülve álltam mintegy 2 méterre,

szemlélve a gyilkos cinikus arckifejezését.

A tetemet kocsira emelték, elvitték a faluba

tárolni, és két napon belül felboncolták. Február

12-én apámat a zsidó temetbe vitték Sikárló

faluba, hogy eltemessék.

12. Bírósági keresetet nyújtottunk be.

A bíróságon két vagy három tárgyalást

tartottak (nem emlékszem, hogy Kolozsváron,

vagy máshol). Az utolsó tárgyaláson arra

a döntésre jutottak, hogy lehetetlen három

magyar tisztességes honvédet büntetni "egy

zsidó miatt".

Weiss Imre (Buba) leírása

(Weiss Sámuel festékgyáráról)

Nagybánya egyik legfontosabb gyára Weiss

Sámuel festék-, grafit- és más kemikálokat

elállító gyára volt. Ez a gyár az egész

Európában ismert és sokra tartott festiskola

szomszédságában állott. Területe 12 hold volt

(1 hold = 1200 négyzetméter), amely a

gyári épületeken kívül lakóházákat is magában

foglalt. E területet egy magyar nemestl

vásárolták meg. Régebben a bányákból nyert

arany feldolgozására állt itt egy rl.
Eleinte a Nagybánya körüli színes talajból

kinyert anyagokkal dolgoztak, amelyek sárgás,

zöldes illetve fehéres színek voltak. Késbb
hatalmas német I. G. Farben gyáraktól szerezték

be a nyersanyagot. (A sors könyörtelen

cinizmusa, hogy ez az a gyár, amelyik a

háború alatt a ciklon-gázt gyártotta, ami

Auschwitzban több százezrek halálát okozta -

többek között maga Weisz Sámuel, felesége,

18 éves leánya és több rokonuk pusztultak el

ott.)

A késbbiek folyamán a gyár elkezdett

grafitot és különféle zsíroldó tisztítószereket
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tele lett vízzel, ami a tetn keresztül folyt be.

A bz leírhatatlan volt, a kislányok leginkább

ettl szenvedtek.

Egy nap megjelent nálunk egy civil

ruhás férfi. Feleségem épp kint ült a füvön

s varrt. A férfi odament hozzá, megkérte,

hogy leülhessen mellé és letelepedett a fre.

Feleségem felállt, mondván, hogy cérnákat kell

hoznia bentrl. Az idegen kinyújtotta kezét a

nagyobbik kislányunk felé, s beszélni kezdett

hozzá. Gyermekeink csak jiddisül beszéltek,

így kislányom nem válaszolt neki. Az idegen

nevetve azt mondta: "Látom, Te is olyan

szégyenls vagy, mint anyukád". Én egész

végig bent ültem és egyszer sem mutatkoztam

kint.

Miután az idegen elment, feleségem azt

mondta, hogy biztos benne, hogy ez az

ember kémlel utánunk. Azonnal elhagytuk ezt

a helyet, és visszatértünk az els helyre,

a román házaspárhoz. Könyörögtünk nekik,

hogy csak egyetlen éjszakára adjanak szállást,

másnap már visszamegyünk a kunyhóhoz.

Grigore nagyon félt és nagyon ideges volt.

Reggel korán fölkelt, és mikor kiment az

udvarra, hirtelen észrevette, hogy a kunyhó

körül van véve csendrökkel, akik utánunk

kutatnak. Nagyon megijedt, hogy a csendrök

a házáig is eljuthatnak. Kértük, engedjen fel

minket az ól tetterébe így is tett. A
szalmába ástunk négy helyet és eltakartuk a

feljáratot szalmával.

Volt egy kémlellyuk, amin keresztül

beláttuk a tájat mind a négy égtáj irányában.

Nappal a szalmában rejtztünk, és csak

éjjelente másztunk le friss levegt szívni

és lemosakodni. Két kislányunkat, Elenitát

és Mariorát háziasszonyunk két nvére két

egymás mellett lév faluba elvitték, ahol

rokonaik laktak.

A paraszt házaspár bizonytalanságukban

elmentek a papjukhoz és elbeszélték neki a

helyzetet, feltárták félelmeiket. Megkérdezték,

nem lenne-e jobb, ha kiadnának minket

a csendröknek, mieltt felfedeznek minket
náluk, és akkor nem tudni, mi vár rájuk.

A pap ellenezte, hogy feladjanak minket, és

meghagyta a házaspárnak, hogy bújtassanak

minket tovább. Valóban így is tettek, egészen

addig, amíg a Vörös Hadsereg el nem érte

a helységet. Két kislányunkat is épségben,

egészségben visszakaptuk.

A Nagybányára visszatér els zsidók

között mi is ott voltunk. Az els idkben

átalakítottuk konyhánkat közkonyhává, és

minden túlél, aki visszatért a városba,

nálunk kapott ételt. Eleinte hús nem volt,

mivel sakter sem volt, ezért csak tejes étellel

tudtunk szolgálni, gyümölccsel, zöldséggel és

hasonlókkal, persze minden fizetség nélkül.

Késbb már vágtak állatokat, így hús is került

az asztalra. Amikor egyre többen kezdtek

hazatérni, a Joint egyesület nyittatott egy kóser

közétkezdét a városban.

A textilüzlet teljes épségben megmaradt,

úgy ahogy volt, semmi sem hiányzott belle.

A táborokból hazatért lányok, fleg, akik

házasodni készültek, nászajándékba kaptak

tlünk textilanyagokat. A Vészkorszak után,

a zsidó közösség újraszervezdésének idején

én álltam a közösség élén. 1963-ben hagytam

el Nagybányát és Antwerpenben (Belgium)

telepedtem le. Nemrégen jöttem Izraelbe, ma
Bné-Brákban lakom.

Tamári (Teitelbaum) Cháim töténete

Az 1994. márc. 13-án a magyar hatóságokhoz

Chaim Tamari által benyújtott bírósági kereset

apja, Salom Teitelbaum,

a Nagybánya melletti

Nagysikárló falu lakosa

megyilkolásáró szól.

1. Apámat 1940.

szeptember 29-én,

vasárnap, magyar dandár

égység katonái gyilkolták

meg. volt Nagybánya
elfoglalásakor a magyar

katonaság els áldozata.

2. 1940. szeptember 28-án, szombaton a

fent említett egységbl három katona érkezett

házunkhoz, és követelték, hogy .apám adjon el

nekik üzemanyagot. A katonák megkérdezték,
hogy mikor jöjjenek, és hogy hozzanak-
e magukkal tárolóedényeket. Apám azt
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zsidót, bíróság nélkül azonnal ki kell végezni.

Reviczky válasza ez volt: Mi van ha az

illet nem látta a felhívást, vagy ha nem
tud írni-olvasni. Meg kell ölni egy ártatlan

embert? Egy hónapos kivizsgálásra bezárta az

illett. Káhán kérte a Jad Vashém vezetését,

hogy ültessen fát Reviczky emlékére. Valóban

Reviczky feleségének és fiának 25 fát ültettek.

Ezen az ünnepségen magam is részt vettem.

Singer Mordecháj története:

Az ötletet, hogy el kéne rejtzni, egy

Csehszlovákiából menekült ismers zsidó

házaspár adta. Ez a pár a Liget területén

bujdosott, ott találkoztunk velük feleségemmel,

1943 nyarán egy nyaralás alkalmával. Meséltek

nekünk a lengyelországi és a csehszlovákiai

zsidók szörny helyzetérl, és végül az

hatásukra döntöttük el, hogy mi is

bújkálni fogunk. Miután a németek elfoglalták

Magyarországot, és a zsidók helyzete napról

napra romlott, szereztem román parasztruhákat

a magam, a feleségem, és a két, illetve három

éves kislányaink részére. Egy kuncsaftomat

kértem meg (textilüzletem volt), egy román

asszonyt, aki a város szélén a Felsbányái úton

lakott, hogy találjon nekünk rejtekhelyét magas

pénzösszeg fejében. Az asszony - férje neve

Ilié Vaida - végül talált nekünk búvóhelyet

a nvérénél, aki családjával szintén a város

szélén lakott, Monostor-Lápos irányába. Egy

mellékutcában volt egy kis kétszobás házuk, az

udvarban egy óllal, ahol egy tehenet tartottak.

Egy keddi napon, két nappal azeltt, hogy

a zsidókat begettózták, magunkra vettük a

román parasztruhákat, és kimentünk a piacra,

keddenként volt ugyanis a nagybányai heti piac.

A házunk és a rejtekhelyünk közti távolság

két km volt. Egy zsákba becsomagoltunk pár

alsónemt és pár alapvet fontosságú tárgyat.

Els lépésként én egyedül mentem a

búvóhelyünkre, feleségem és két kislányunk

késbb kellett, hogy csatlakozzanak hozzám.

"Házigazdámnak" adtam annyi pénzt, hogy

abból tudott venni egy fejs tehenet, amit

rögtön meg is tett, és nagyon elégedett

volt. Ezek után megkértem, hogy hozza a

házába a feleségemet s a gyerekeimet, ahogy

azt megterveztük. De a hosszú órák csak

teltek, és k még mindig nem érkeztek meg.

Nagyon féltem, mi lehet velük. Végül este

késn megérkeztek. Feleségem elmondta, hogy

a paraszt hirtelen félni kezdett, habozott,

majdnem otthagyta ket, annyira megijedt.

Végül csak nagy veszekedések árán egyezett

bele, hogy mégis magával hozza ket...

A parasztasszonyt Szilviának hívták, férjét

Grigorenek, két gyerekük volt. A házukban

két kis szoba volt, az egyikben k laktak, a

másikban mi. Szilvia minden reggel kivitte a

tejet a piacra és csak késn jött vissza. Miután

egy szerdai éjjel begettózták a zsidókat, az ezt

követ napokban kivittem a tehenet a mezre,
a feleségem a kislányokkal pedig a házunk

körül sétálgattak. Teljesen úgy néztünk ki, mint

a román parasztok.

Egy nap egy Marié Vaida nev asszony

kiabálva és jajveszékelve berohant a házba,

hogy elfogták a Brách és a Fülöp családokat,

akik egy bunkerban bújkáltak a Somkút melletti

erdben, és most fél, hogy mi lesz velük, ha

minket is elfognak. Megígértük, hogy ezentúl

nem megyünk ki a szobából. Egy nap Szilvia,

miután hazajött a piacról, sírásban tört ki, és

elmesélte, hogy a piactéren dobbal kihirdették,

hogy aki zsidókat bújtat, nem látja meg
többet a napvilágot. Ezért nem tud minket

tovább bújtatni. Férje is csatlakozott hozzá,

és mondták, hogy azonnal el kell hagynunk

a házat. Erre visszakértem a pénzt, amit

adtam nekik. Csakhogy az már nem volt meg,

hiszen tehenet vettek belle — ahogy azt már

említettük.

Megkérdeztem Grigoret, nem tud-e egy

olyan helyet, ahol elrejtzhetnénk. Erre

elvezetett egy elhagyott kis kunyhóhoz, ami

a fák között húzódott, mintegy kilométernyi

távolságra a háztól. Telente itt lakik egy paraszt

a közeli falvak egyikébl, de nyáron üresen

áll.

A kunyhó elég rossz állapotban volt,

tele birkaszrrel, közepén egy deszkákból

összeszögezett ágyszer építménnyel.

Elkezddtek az eszések, s a kunyhó mindig
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fivérem 1987-ben Izraelben halt meg, Kirját

Átán nyugszik. Mára Böske nvérem és én

maradtunk. Mindketten Haifán lakunk.

" New York-i Figyel"

Stekel Frida leírása (Weiss)

Apám, Weiss Géza 1910-ben Kováskápolnok

faluban született. 13 évesen 7 testvérével

háborús árva maradt,

édesanyja megözvegyült.

Emiatt nem ment tanulni,

hanem dolgozni kezdett,

hogy jövedelmével segítse

a családot. Gyümölcs

keresked lett. Idvel

megalapította a Romfrukt

alma-export üzletét.

Késbb ez kibvült

is magába foglalt. 23

évesen megnsült, és 2 lányuk született. Nagy
megbecsülésnek örvendett becsületessége és

a hozzá fordulók iránti segítkészsége

miatt. Példás félj és szeret apa volt.

Családjának fenntartását azonban megzavarták.

Munkaszolgálatos lett. Amikor megtudta, hogy
családját a gettóba költöztették, megszökött a

munkaszolgálatból és belopakodott a gettóba,

hogy együtt lehessen a családjával. így
deportálták t is Auschwitzba. A Mauthausen-i

táborba érkezett, ahol 1945-ben életét vesztette.

Anyám, Kahan (Kohn) Paula 1910-

ben született Marosvásárhelyen. 1928-ban

összeházasodtak és Nagybányán telepedtek le.

Sokat segített apámnak. Rövid id alatt a

boldog családi élet véget ért. 13 éves Éva
kishúgom elpusztult a gázkamrában. Anyám
és én az összes félelmen átmentünk, és csak
neki köszönhetem, hogy életben maradtam.
Élete minden napján az igazságot kutatta, jót

cselekedett, és általános tiszteletnek örvendett.

A sors kegyetlenül bánt vele. Élete delén
megvakult. 1988-ban Nagybányán halt meg.
így nem érte meg, hogy együtt Izraelbe

jöjjünk.

Emlékét örökre szívemben rzöm. Emléke

legyen áldott.

Simon Móric leírása, Somkút

1911-ben születtem Nagybányán.

(Itt részletek következnek Reviczky Imre

tanításáról és emberies

tevékenységérl
.)

Reviczky gyakran jött

hozzánk Szamosújvárra,

ahol egy raktárban

munkaszolgálatosként

dolgoztunk. Káhán Jen
(ma Jakov Hakahan)

és Staierman Gyuri -

mindketten kolozsváriak

-, Reviczky barátai voltak, és amikor

Nagybányán szolgált, gyakran meglátogatták

otthonában. Egy alkalommal, amikor a

parancsnok fiát (Reviczky Ádámot) behívtak

frontszolgálatra, Reviczkyné aggódott és félt.

Káhán Jen rábeszélte, hogy elkísérhesse

a rabbihoz. (Krausz rabbi) és valóban

Nagybányán meglátogatta a rabbit. A
rabbi egy "szent papírt" adott neki, mely
megersítette a testét, és ezt mondta:

Asszonyom, a fia épségben és egészségben

fog visszatérni a frontról. Valóban sérülés

nélkül hazajött. A fenti két behívott arra

kérte Reviczkyt, hogy helyezze ket a

kicsiny szamosújvári szolgálati állomáshelyre,

hogy Kolozsváron lév családjaikhoz közel

lehessenek. Minden egyes alkalommal, amikor
Reviczky magas tisztségében Kolozsvárra
látogatott, megállt Szamosújváron, hogy
találkozzék Káhánnal és Staiermannal.

Egyszer a háború vége eltt, amikor
Reviczky Szamosújvárra látogatott, Káhán
Jent az ügyvéd közeli lakásába vitték, hogy
négyszemközt, zavartalanul társaloghassanak.

Ezen a beszélgetésen Káhán felvetette

Reviczkynek a háború végéig való elrejtzés
lehetségét.

Reviczky utasítást kapott Kolozsvár
fparancsnokától, hogy minden front

övezetében elfogott katonai kiséret nélküli
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ugyanazt a foglalkozást zte. 1936-ban, amikor

a Goga-Koza rendszer jutott hatalomra, apámat

elbocsájtották állásából. Ekkor Nagybányára

költöztünk. 1928-ban apám elvált anyámtól.

1937-ben feleségül vette Pollák Sárát.

Engem 1941-ben antifasiszta tevékenység

miatt letartóztattak. A rendrség a budapesti

toloncházba záratott. Három hónap múlva

kiszabadultam, visszaküldték Nagybányára és

szigorú rendri felügyelet alatt állottam.

1943 májusában egy öttagú Budapestrl

érkezett vizsgálóbizottság elé idéztek

Szatmárra. 6 hónapos börtönbüntetésre ítéltek.

Kiskorúságomra való tekintettel, azonban nem
hajtották végre az ítéletet, és továbbra is

felügyelet alatt tartottak.

1944. április 4-én a rendrség újra

letartóztatott. Ekkor több zsidót elfogtak:

Lv (Hirsch) Margarétát, Bíró (Klein) Évát,

Kornreich (Adler) Rózsit, Ábrahám Elzát,

dr. Troplovitsot, dr. Sarudit, Hersh Éliást,

és másokat. Két hét múlva Budapestre

szállítottak minket a toloncházba. 1944. április

végén vittek Auschwitz-Birkenauba. Legjobb

tudomásom szerint ez volt az els, ebbe

a haláltáborba érkez magyarországi csoport.

Miután számot tetováltak a karomba, egy

ni csoport tagjaként Bransdorfba vittek egy

textilgyárba. 1945. május 9-ig ott voltunk.

Ekkor a Vörös Hadsereg fölszabadított.

Május végén visszatértem Nagybányára.

Minden családtagom a nagybányai gettóban

volt, ahonnan Auschwitzba deportálták ket.

Ábrahám Regina nagymamám kivételével -

aki 1942-ben meghalt Nagybányán, - mindenki

elpusztult a gázkamrákban. Kolozsváron lakó

anyámat onnan deportálták Auschwitzba. t is

a krematóriumban égették el.

Rosenberg Vasil-László története

A háború eltt családunk 10 fbl állt.

Apám, az 1881-ben született Rosenberg Sándor,

anyám, Hermina (Heni), született Zikkermann,

aki 1883-ban született, Béla, aki 1907-ben

született, Elemér (Eli), aki 1909-ben született,

Andor, aki 1911-ben született, Erzsébet

(Böske), aki 1913-ban született, László, aki

1914-ben született, Béla családja, felesége

Vilma (Feldman), aki 1912-ben született,

gyermekeik, Ágnes, aki 1934-ben, és Irén,

aki 1936-ban született.

1927-ig családunk Szatmáron élt. Apámnak
élelmiszer-kereskedése volt. Abban az évben

kivándoroltunk Belgiumba (Antwerpen). Ott

apám vendégls volt. 1931-ben Belgiumból

visszatértünk Szatmárra, de Elemér és Andor ott

maradtak. Béla 1932-ben megnsült. 1937-ben

Böske nvérem is férjhez ment.

1935-ben családunk Nagybányára költözött.

1941-ben bátyámat behívták munkaszolgálatra.

Én 1942 májusában a nagybányai

parancsnokság alatt álló 110/10-es

munkaszolgálatos egységhez vonultam be.

Onnan áttettek a 110/3-as zalai egységhez.

Kfejtésen dolgoztunk. 1943 végén átvittek

a katonai építkezéssel foglalkozó Örkényi

tábor csapatához. 1944. szeptemberében

Budapestre szállítottak, hozzákapcsoltak egy

egységhez, amit Nyugat-Magyarországra,

Sopron környékére vittek. Ott átadtak

a német katonai TODT szervezeteknek,

német fegyveres katonák felügyelete alá.

Embertelen körülmények között favágáson

dolgoztunk a környék erdeiben. 1945 elején a

mauthauseni táborba vittek. Ebben a táborban

találkoztam Béla fivéremmel, és ettl kezdve

a felszabadulásig együtt voltunk.

1945 áprilisában a Vörös Hadsereg

elrehaladásával Gunskirchen táborába

meneteltünk. Ott szabadított fel az Amerikai

Hadsereg 1945. május 5-én. Az elszenvedett

viszontagságok miatt nagyon beteg voltam.

Bevittek az Amerikai Hadsereg kórházába,

ahol 3 hónapon át intenzív és odaadó

ápolásban részesültem. Ezután a fent említett

testvéremmel 1945 .október elejen Pozsonyon

és Budapesten keresztül Nagybányára utaztunk.

Családunkból csak hárman tértünk vissza.

Béla bátyám, Böske nvérem és én. Két

Belgiumban maradt bátyámat, Elemért és

Andort 1942-ben családjukkal Auschwitzba

deportálták. Senki nem maradt közülük életben.

Apám 1943-ban Nagybányán meghalt, és

ott lett eltemetve a zsidó temetben. Béla
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napokat. Apámat betegsége miatt a nagy

zsinagógába vitték. Amit csak lehetett

odaadtam neki. Néhány nap múlva t is

behozták a gettóba. Anyám és Ern bátyám

már ott éltek. így együtt volt az egész

család. Néhány nappal késbb a legszörnybb

körülmények között, állatiasan zsúfolt

vagonokban megkezddött a deportálás.

Kassán át kelet felé utaztunk. Senki nem

tudta, hova visznek minket. A vonat

közeledett a haláltáborhoz. Az a szóbeszéd

keringett, hogy dolgozni visznek. Birkenauba

értünk. Lökdöséssel és ütésekkel kiszállítottak

minket a vagonokból a számlálások terén

(appel-platz). Itt az SS emberei puskákkal

fogadtak,és meggyzdtünk róla, hogy mi vár

ránk.

Éjjel zajlott a szelekció. A fiatalok jobbra.

A balra tartókat többé nem láttuk. A zuhanyzó

csarnokokban gázt eresztettek víz helyett.

Néhány perc múlva már vitték a hullákat a

krematóriumba. Azóta nem láttam a szüléimét.

Borzalmas életkörülményeink papírra vetésére

nincs mód. Naponta órákig tartó állás

szinte meztelenül. Kegyetlen ütlegelések és

elviselhetetlen kínzások. Sokan dizentériát

kaptak s a gázkamrába vitték ket.

Késbb a mauthauseni táborba vittek.

Borzasztó körülmények között, 186 lépcsn

kellett fölmennünk a hegyre, ahol a tábor

feküdt. Nem sokan értek föl a hegytetre. Az
elöl haladók közül nem kevesen megbotlottak

és elestek, az utánuk jövk eltaposták ket,

és rajtuk vezetett az út. A hegyre való

fölmenetelt állandó kegyetlen ütlegelések

kísérték. Mauthausenben elválasztottak a

testvéremtl. Én a 15-ös, pedig a 14-es

blokkba került. Néhány nap múlva az ébensééi

táborba érkeztem. Gyermekként a 15-ös barakk

ifjúsági csoportjához kerültem. Itt különböz
országokból voltak fiatalok. Az els nap
pofonok közepette elrabolták tlem a kenyér

fejadagomat. Szanitécként az SS kaszárnyában

dolgoztam. Elviselhet volt a helyzetem. A
szobák takarításakor gyakran egy-egy falat

kenyeret, hagymát találtam. Itt mintegy 50
napot töltöttem.

Ezután kfejtésre osztottak be. A munka

nagyon nehéz volt. Szerencsémre az amerikai

légier több ízben bombázta a kfejtt. Kint

dolgoztam a vasúti pálya és a megrongálódott

vagonok javításán. A munkanapok végeztével

el kellett takarítanunk azokat, akik aznap

kilehelték lelkket. Gyöngék, betegek, éhesek

voltunk, és alig álltunk a lábunkon. A munkát,

amit a felügyelk megköveteltek, nem volt

ernk befejezni, és így ütésekkel sújtottak. Az,

aki nem élte meg a fenti dolgokat, nem képes

elhinni. A fönti borzalmakat emberi zokogással

nem lehet leírni.

Vasárnap délutánonként olykor találkoztunk

a nagybányai barátokkal. Minden

találkozón meggyzdhettünk egyre csökken

létszámunkról. Itt emlékezem meg meggyilkolt

barátomról, Berger Tibirl. Együtt voltam

Lázárovits Bandival, Feldheim Lacival,

Klein Lacival. Egyetlen reményünk az

volt, hogy sikerül hazatérnünk, találkozunk

családtagjainkkal és folytatni az életet.

A visszavonuláskor, — amikor a németek

az ebenseei táborba transzportokat küldtek, -

egy olyan csoport érkezett, amiben benne volt

bátyám és a fia. Boldogságunk leírhatatlan

volt. Késbb k is elpusztultak. Az Amerikai

Hadsereg fölszabadításáig a napok nehezen

múltak. Kerül utakon, kalandosan értünk

haza. Sajnos nem vártak minket örvendez
sorokban. Minden szerettünk ott maradt. Teljes

családomból egyedül maradtam. Apám, anyám,
és bátyám nem tértek vissza.

Rosenberg (Ábrahám) Olga története

A háború eltt családunk 6 fbl állt: apám,
Ábrahám Mose, 1893-ban születettjegyz volt,

anyám Ábrahám (Jakab) Eszter, aki 1900-

ban született, én, Olga 1923-ban születtem,

Ábrahám (Kuperschmidt) Regina nagymamám,
Szárá mostohaanyám, (Pollák), aki 1899-ben
született, az 1938-ban született Klárika húgom,
mostohanagyapám Pollák Jákov (születési évét

nem tudom).

1928-ig Remetemez településen laktunk,

ahol apám volt a falu jegyzje. Abban
az évben Kvárgóvárra költöztünk, ahol apám
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hónapig tartó kényszermunka után visszavittek

Mauthausenbe. A sátortábor dugig volt, és

nem maradt nekünk hely csak a szabad ég
alatt. Nem kaptunk sem ételt, sem vizet. A
fák kérgét és a mez füvét ettük. Azokon a

napokon, mikor esett az es, esvizet ittunk.

Ebben a táborban csak zsidók voltak, kb.

15000.

Megkezddött a halálutazás. Három
szállítmánnyal a Gunzkirchen-i táborba

érkeztünk. Nem volt sem ágy, sem szalma.

Borzasztó piszokban a halottak között

feküdtünk. Reménytelen és nagyon szomorú

volt 1945. május 5-e, amikor az Amerikai

Hadsereg felszabadított minket. A felhk
szétszórása után csak a trauma maradt.

Az elpusztultak: apám, Perl Ferenc; anyám,

Perl Fanni, fivérem Perl Dezs; fivérem,

Perl Márton. Egyedül maradtam. Visszatértem

Nagybányára. A Mauthausen-i tábor mellett

munkára osztottak minket. Egy bizonyos id
után mindegyikünk kapott egy darab szappant,

amikre az R.I.F. betk voltak írva, ami a

"Rheine Jiddisch Fetten" rövidítése. Csak a

háború után tudtuk meg ezeknek a betknek a

döbbenetes jelentését. Borzasztó elhinni, hogy

ezt a szappant használtuk, ezzel mosakodtunk

és tisztítottuk meg magunkat. Nehéz megérteni

és elhinni, hogy a németek ekkora aljasságra

voltak képesek. Bizonyított tény.

Nehéz a következ sorok megfogalmazása,

a gyerekkori emlékekkel való bánásmód,

a "chéder" életének boldog napjai, amikor

Altér rabbi szíjjal a kezében szemügyre

vett minket és dübörgött hangja "Arain in

cheder larnan" (Bejönni a terembe tanulni).

A tanteremben elhatalmasodott a csend,

mivel a rabbit tiszteltük. Az abc-t tanultuk.

Néha arra a Polacsek bácsi diákjainak tett

ígéretünkre is gondoltunk, hogy focizni fogunk.

k ersebbeknek tartották magukat. De mi

titokban megegyeztünk Niszin (Niszan?) rabbi

diákjaival, hogy együtt fogunk játszani, és így

az egyesített csapatunk ersebb lesz az Altér

rabbi tanítványaiénál, és le is gyztük ket

2-1 arányban. A meccset a Czinterem telkén

tartottuk.

Ám mindez csak rövid ideig tartott. A

zsidótörvények beiktatásával már nem tudtunk

többé játszani. A deportáció megfosztott a

tanulástól és a szabadságtól is, ha nem is

örökre.

Családi feljegyzések

Családunk 1933-ban érkezett Nagybányára,

Szigetrl. A család hat fbl állt. Apánk
nehezen tartotta el faáru kiskereskedéssel

a családot. Dávid-Dezs bátyámat 1943-ban

deportálták Lengyelországba egy néhány fbl
álló csoporttal, mivel törvénytelen politikai

tevékenységgel gyanúsították. Az éjszaka

közepén átvitték a határon, és elnyelte ket a

sötétség.

Hosszú id után a tudomásunkra jutott,

hogy veszélyes kalandok közepette visszatértek

Erdélybe. Máramarosban telepedett le, és nem
jött vissza Bányára. Apámnak megmondták,

hogy hol található, meglátogatta,beszélt vele.

Apám elmesélte a hajmereszt történetet.

Miután összpontosítottak minket a gettóban,

módjában állt a gettóba érkezni.

Bara-Bella nvérem Bányán halt meg és

lett eltemetve.

Meir (Márton) bátyámat behívták a Bánya-i

X. katonai táborba, és személyi csicskása volt

a tábort vezet Reviczky ezredesnek.

Én a Lecker cégnél voltam tanonc, amíg a

zsidóellenes törvények életbe nem léptek.

Súlyos trauma és szomorúság maradt

utánuk.

Rosenzweig Oszkár története

Április elején összegyjtöttek minket

Nagybánya téglagyárának területén.

Szk határok közé

zsúfoltak, melyekbl

kialakult a gettó.

A fiatalok a

szabad ég alatt

voltak kénytelenek élni,

hogy a helyek a

felntteknek és az

idseknek maradjanak,

így reméltünk jobb
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Krasslitz városban voltam. 1945 április közepén

kezddött a halálmenet, ami 1945. május 8-ig,

a Világháború utolsó napjáig tartott. Gyalog

meneteltünk, amíg elérkeztünk egy Pilsenhez

közeli faluhoz, ahol az Amerikai Hadsereg

felszabadított minket.

Röviddel késbb a Landsberg-i hontalan

táborba érkeztem. Onnan Erdély irányába

utaztam, egy hat hetes út után érkeztem meg.

1945. október elején Kolozsváron telepedtem

le. Ott férjhez mentem egy bányai zsidóhoz.

10 éven át tisztviselként dolgoztam egy út

és hídépítéssel foglalkozó állami irodában.

1947-ben született egyetlen lányom. 1962-ben

alijáztam Izraelbe.

Neumann Zsiga története

(Bíró Ern írása)

Neumann Zsiga Szinér-Váralján született.

A húszas években érkezett Nagybányára.

Markovits Palival együtt megvették a

tönkrement Steiner és Erds- féle kereskedést.

Az István-épületben nyitották meg üzletüket.

Kis- és nagykereskedésükben építanyagot,

vasárut és festékféléket árultak. Az üzlet

szépen fejldött, dogozóinak száma elérte

átlagban a 15-20 ft, ebbl kb. 40% volt zsidó.

A Neumann-Markovits féle üzlet fejldése

egybeesett a Phnix gyár nagyarányú építipari

beruházásaival, mivel az utóbbiak Neumann-
Markovitséktól vásároltak építanyagot.

Az üzlet dolgozói a legtisztességesebb

elbánásban részesültek. Fizetésük magasabb
volt, mint a város más dolgozóié. Az év

végén 13. fizetést is kaptak. Neumann Zsiga a

hitközség keretein belül is aktív volt. Bkezen
osztogatott pénzadományokat. Nagy támogatója

volt a Keren Hájeszod-nak. 1936-37-ben földet

vásárolt Erec Iszrálben.

Felesége, Neumann Pauía aktív tagja volt

a hitközség negyletének és a Wizonak.
1930-ban Erec Iszráelben is járt. Nem volt

saját gyermekük, de örökbefogadtak 4 rokon
gyermeket.

Neumann Zsiga és felesége nem tértek

vissza Auschwitzból.

Perl Oszkár története

Az ember számára hihetetlen volt, hogy

a fejünk felett torlódó felhk egy ennyire

súlyos vihart hordoznak.

Abban bíztunk, hogy a

felhk más irányba fognak

szétszéledni.

1944 áprilisában a

sárga csillag feltzésére

kényszerítettek minket.

Korlátozták a szabad

mozgást. Csak napi

li néhány órát volt szabad

az utcán tölteni.

Rövid id múlva be kellett mennünk
a gettóba. Itt láttam a viharral teli felhk

következményét. Voltak már halottak és

öngyilkosságok is. Mi, a 8 fiatal kénytelenek

voltunk a szabad ég alatt élni, és átadni eredeti

helyünket az öregeknek.

Két három szállítmányban vittek minket

marhavagonokban a Birkenau-i haláltáborba,

nagyon nehéz feltételek közepette három
napos utazással. A szelekció után a cigányok

táborához érkeztünk. Napokig álltunk sorokban

reggeltl estig appelt. Újabb szelekció után

a Mauthausen-i táborba vittek egy mintegy
három napos utazással. Sok halottat vettek ki

a vagonokból, amikben úgy zsúfoltak minket
össze mint szardíniákat a dobozokban.

A vonatoktól gyilkos tempóban
meneteltettek minket, borzasztó ütések

kíséretében, 186 lépcsn felfelé,

miközben elesett embereken haladtunk át.

Megparancsolták, hogy a halottakat vigyük
fel a táborba. Innen gyalog meneteltünk a

Geisen-i táborig. (Ebben a táborban súlyos

köveket kellett vinni a hátunkon. Ezt a

szenvedést nem lehet leírni. Néhány nap
múlva a Geisen-i táborhoz értünk.) Itt jobb
volt a helyzet. Kaptunk ennivalót. Bejegyeztek
minket, és nekem a 72047-es számot adták.

Föld alatti folyosókat építettünk, és így jött

létre a "Messerschmidt" repülgépgyár. Nyolc
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Muszkái (Smuel) Jen története

Apám, Muszkái Lajos 1884-ben született,

keresked, anyám Lenke. Öcsém és húgaim:

Sári, Miki, Ern, Piri

és én - Jen. Apám
már 1930-ban meghalt.

Anyámat és Piri húgomat

elvitték a gettóba,

majd onnan Auschwitzba,

ahol elpusztultak. Ern
testvéremet és engem
munkaszolgálatra hívtak

be. Miki testvérem

Bukarestben élt, ott vészelte át a háborút.

1945-ben találtam meg e két életben maradt

testvéremet. Én 1945 május 4-én szabadultam,

az Amerikai Hadsereg által. 1966-ban alijáztam

Izraelbe feleségemmel, Jankával és fiammal,

Judával. ma Holonban lakunk.

Ern testvérem Kiryát Gát-on él feleségével

és fiával, Miki testvérem kivándorolt az

Egyesült Államokba és ott halt meg 1986-ban.

Holonban, felesége, Kétti mellett temették el.

(Mély fájdalommal tudajtuk, hogy Jen és

felesége sincs már az élk sorában. A holoni

temetben nyugodnak.)

Muszkái Janka története

Apám, Klein Antal, keresked, anyám

Feldmann Fáni. Testvéreim: Miklós, Ilonka,

József, Karcsi, Helén,

Sári, Adolf, Lajos és

én, Janka. Nagybányán

éltünk, onnan elször

a gettóba, majd

Auschwitzba deportáltak

minket.

Auschwitzból engem

elvittek a Szudéták

vidékére, egy Georgental

nev helyre, ahol repülgépgyárban dolgoztam.

1945-ben a Vörös Hadsereg szabadított fel

minket. Mikor visszatértem Nagybányára,

Ilonkát, Józsit, Karcsit és Sárit találtam ott.

Mindannyian kivándoroltunk Izraelbe. Józsi

a felszabadítás után meghalt. A háború alatt

meghalt anyám, apám, Helén, Adolf és Lajos.

Neumann Ági (Hegeds) története

Monostor

sí *:
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Családunk három fbl állt: apám, dr. Hegeds
Miklós, anyám, Hegeds Erzsébet (Salamon),

és egyetlen lányuk

Ágnes. Szüleim rögtön

Auschwitzba érkezésük

után elpusztultak a

gázkamrában. Csak én

tértem vissza.

Apám 1926-ban telepedett

le Kápolnok-Monostoron,

HM ahol ügyvédi irodát

nyitott. 1940-ig mködött,

1 i n
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amíg a zsidó ügyvédeket ki nem zárták az

ügyvédi kamarából. volt a település egyetlen

ügyvédje. A közösség összes peres ügyét

intézte, és fáradságot nem kímélve hozott

hasznot minden hozzá fordulónak, többször

anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Anyám ers
asszony és hséges hitves volt. Minden gondot

együtt oldottak meg. Egy idben titkárnként

szolgált az irodájában.

Én 1928. április 19-én születtem. 1934-

1938-ig a monostori népiskolába jártam. 1938-

1940-ig a kolozsvári középiskolában, 1940-

1944-ig a kolozsvári zsidó gimnáziumban

tanultam, ahol magyar nyelven oktattak.

1944. május elsején Monostoron

összegyjtöttek minket, majd a nagybányai

gettóba vittek. Június 3-án érkeztünk

Auschwitzba. Szüléimét elválasztották tlem,

és azóta nem láttam ket. Egy teljes évet

töltöttem táborokban, különböz helyeken.

Auschwitzban 1944 október elejéig voltam.

Ezután 1945. január 15-ig Bergen-Belsenben

voltam. Késbb 1945. március végéig a

rochlitzi munkatáborban egy fegyvergyárban

dolgoztam. Utána mintegy három hétig

Németország szívében, a Berlin melletti
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fekete, öves hosszú kabátban lépett a chüpe

alá. Házasságkötése után szövészetet tanult,

majd a város egyik üzemében kezdett

dolgozni. Egy id múlva elhatározta, hogy

megnyitja a saját szövmhelyét. Hamarosan

kiderült, hogy a városban nincs szükség több

szövdére, így 1922-ben vándorlásra adta

fejét. A család elször az erdélyi Baclanra

költözött, majd Felsbányára, és a végén

1930-ban Nagybányán kötött ki. A városba

nagy "vagyonnal” érkeztünk. Megboldogult

édesanyámmal, Cipórával, fiútestvéreimmel

- Cvivel és a megboldogult Chájimmal,

leánytestvéreimmel - Rachellel es Leával.

Hinda leánytestvérem és megboldogult Zelig

testvérem már Nagybányán születtek.

A család megélhetését a szövmhely
biztosította, amit édesapám Bányára

költöztetett. A mhely termékei változatosak, a

piaci kereslethez igazodóak voltak. Kezdetben

tálitot, majd szövészeti cikkeket készítettek,

anyagot, törülközt, asztalterítt és hasonló

árukat. A termékeket boltokban, nagyvásáron,

illetve a heti keddi és pénteki vásáron árulták.

A piaci árusítás a gyerekek feladata volt, mi

foglalkoztunk a piacra érkez parasztokkal.

Máig nem felejtem, amit apánk mindig

mondogatott; "Amikor a gojoknak méritek

az anyagot ne felejtsétek a teljes méretet és

még egy picit hozzámérni!”

Megboldogult édesapám vizsnyici chászid

volt, igy otthonunk és életmódunk nagyon

vallásos volt. Az els években apám a nagy

zsinagógába, késbb Laufer rabbi imaházába

járt a családdal imádkozni. Édesapám Borsából

magával hozta a Strejmel kalapot és a

kabátot, de Bányán nem viselte ket.

Legjobb emlékezetem szerint egy családtagnak,

avarechnek ajándékozta, aki nehéz anyagi

körülmények között élt.

Megboldogult édesanyám szintén nagyon
vallásos volt, parókát hordott, ahogy ortodox

nknél szokás. Mai napig emlékszem arra

a vitára, ami anyám, Lea testvérem és

megboldogult Rachel testvérem között tört ki.

Anyám lánytestvéreimnek ruhát rendelt egy

szabótól, akinek a lányok kikötötték, hogy

hagyjon a nyakrésznél kivágást. Otthon kitört

a botrány. Végül apám azt az alkut ajánlotta,

hogy tegyenek kapcsot a ruha nyakára így

lehet így is úgy is hordani.

Vallásos oktatásban részesültünk, ami

magától értetden szüleim vallásos-charedi

nézeteit tükrözte. Mi, a fiuk, Talmud-Tórában és

jesivákban tanultunk. A jesivai tanulmányokat

illeten Chajim bátyámnak lehetsége adódott

több intézményben is képeznie magát.

A vallásos oktatás természetesen társadalmi

életünkre is rányomta bélyegét. Ebbl csak

két eseményt szeretnék kiragadni. Szombat

kimenetelekor nagyon szerettünk Duvidl

rabbinál vendégeskedni és a Melave Malka

szertartáson résztvenni, amit ének, hegedjáték

es fuvola kisért.

Az 1942-44-es években Chajim bátyám

katonai kimenikor baráti körében, legjobb

barátjával, a megboldogult Jakov Lauferrel,

Laufer rabbi fiával Tórát tanult. Néha éjféli imát

rendeztek, amiben minden ima és könyörgés

Istenhez szól, hogy megszabadítsa Izrael népét

az t sújtó rendeletektl.

Leánytestvéreim vallásos oktatása fleg
anyám kezében volt. Élénken él em-
lékezetemben, ahogy szombatonként anyám
maga köré gyjtötte a lányokat és barátniket,

felolvasott nekik az atyák példázataiból, és

amikor a nap lebukott együtt búcsúztatták

imával a szombatot.

Anyám az orthodox hitközség asszonyainak

a társasági körébe tartozott, legjobb barátnje
Weiszné is ide járt, aki a ”Weisz” fodrászat

tulajdonosának a felesége volt.

A Holocaust eltt családom kilenc fbl
állt, akik közül édesanyám, három lány-, és két

fiútestvérem nem tért vissza. Neveik sírkre
vannak írva. Áldott legyen emlékük.

Édesapám, Cvi testvérem és jómagam
visszatértünk ebbl a pokolból. Megboldogult
édesapám 1966-ban halt meg és a petach-tikvai

temetben nyugszik.
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visszavittek Matthausenbe, ugyanazon az úton,

amin hoztak, egy SS-es kíséretében.

Három nappal azután, hogy visszatértem

Hartheimbl, újra folytatódott a menetelés,

ez alkalommal Gunskirchen felé. Itt kezdett

a tífusz terjedni közöttünk. Kimerültén,

éhen-szomjan, tele tetvekkel meneteltünk

az úton, SS-katonák és kutyáik sorfala

között. Az utolsó három napban aztán

eltntek az SS-esek. Helyettük ids osztrák

katonák álltak az út szélén, csre töltött

vadászpuskákkal, és szórakozásból lövöldöztek

néha ránk. A menet közben elsuhant

felettünk néhány repül, nagyon alacsonyan,

de nem lttek ránk. Hogy ne ütközzünk a

környék egyes részein állomásozó szövetséges

csapatokba, mellékutakon, kis ösvényeken

kellett gyalogolnunk. így a Matthausentl

Gusenkirchéig tartó 60 km-es utat kb. öt nap

alatt tettük meg. Mikor falvakon keresztül

vitt az utunk, néhány falusi kitett a háza

elé vizeshordót, poharakat számunkra, de ha

csak bármelyiknk is megpróbált közeledni,

rögtön leltték. Egyszer a katonák arra a

parasztra is rálttek, aki kitette a vizeshordót.

A legborzasztóbb kín a szomjúság volt, fleg

mivel az emberek a tífuszos láztól szenvedtek.

Egyszer már nem bírtam tovább, és

kockára téve az életem, mikor a kísér

katona éppen másokra ltt, gyorsan kiléptem

a sorból és téptem egy kis útmenti tarlórépát,

ami csökkentette valamelyest az éhemet és

a szomjúságomat is. Csigák is szerepeltek

az étrendemben, ha épp sikerült találnom

egyet-kettt. A menetelés közben rengeteg

embert lelttek, akiknek már nem volt erejük

tovább gyalogolni, a holttesteket meg az út

mentén hagyták. Én magam is egy lépésnyire

voltam attól, hogy ilyen helyzetbe kerüljek.

Eszméletlen voltam, mikor a halottak között

hagytak az út szélén. Nem tudom, miért

nem lttek le, biztosan azért, mivel már

halottnak hittek. A holttesteket, köztük engem

is, a gusenkirchei tábor 5-ös számú barakkjába

vitték. Négy fogoly kezdte elhordani az

egy rakásba rakott, fadarabakhoz hasonlító

holttesteket, mely rakásnak én voltam a

tetején. Hirtelen magamhoz tértem. Lemásztam

a rakásról és elkezdtem vonszolni magam a

tábor felé. Kiabálásokat hallottam. Kiderült,

hogy vöröskeresztes csomagokat osztogatnak

- egy csomag 32 embernek. Ez szerdai,

vagy csütörtöki napon történt. A rákövetkez

pénteken, 1945 május 9-én, déli 12 órakor fel

szabadultam.

Markovits Dezs
és családja története (Nyires)

(Frank J. írása)

Markovits Dezs 1876-ban született

Nyíresen. A közösségében mindenki tisztelte

és nagyra értékelte t. Különösen a Chevrá

Kádisában és a hitközségben dolgozott aktívan.
• •

Nagyon vallásos ember volt. Ügyelt rá, hogy

legyen megfelel sakter és mikvé tahara (fürd)

a hitközségen belül. Gyerekeit arra nevelte,

hogy a Tóra útját kövessék. Feleségével együtt

nagy szeretetben nevelték fel gyermekeiket;

Fridát, Hánit, Fánit és Joszefet. Mindannyian

Auschwitz áldozatai lettek.

Háni lányuk Weiss Béla felesége volt.

Három lányukkal, Ibollyal, Szaszival és

Blimuval együtt Auschwitzban haltak meg.

Az életben maradott gyermekek: Benjámin és

felesége, Kató, New Yorkban élnek, Piri, Lion

és Feibel is az Egyesült Államokban laknak.

A Moskovits család (szövész)

(irta Saul Moskovits)

Családom 1930-ban érkezett Nagybányára.

Édesapám Borsából, Máramarosról való.

Ifjúkorában a környék jesiváiban tanult, míg az

Els Világháborúban be nem hívták az Osztrák-

Magyar Monarchia hadseregébe. Édesanyám

Magyarországról, Balassagyarmatról származik

Az I. Világháború idején édesapám

katonaként érkezett Balassagyarmatra, és

édesanyám jegyeseként hagyta el a várost.

1921-ben Borsában összeházasodtak, apám

a helyi hagyományokhoz hen Strejmelben,
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Úgy éreztem, hogy ez az étel adja meg nekem

a továbbéléshez szükséges ert.

A pár matthauseni napot a

vezetség szolgálatában töltöttem el,

saját kezdeményezésemre és a fkápó

beleegyezésével számtáblákat készítettem,

néhány kenyéradagért cserébe. Ezután újra

folytattuk a gyaloglást és elértük a Duna

partját. Csónakon szeltük át a folyót, és Melck

városát megkerülve érkeztünk a táborba. Ebben

a városban volt néhány háborús üzem, élükön a

"Messerschmidt"-tel, amely repülket gyártott.

A Szövetségesek naponta kétszer bombázták

a várost és nagy részét elpusztították. A
koncetrációs tábort is bombázták egyszer,

minek következtében több ott tartózkodó

nagybányai meghalt, Stössel Árpád, Friedmann

Mose, Rosenfeld Bubi, és mások, akiknek

neve kitörldött emlékezetembl. Melckbl
visszagyalogoltunk Matthausenbe. Az úton az

SS-katonák mindenkit, aki kicsit lemaradt a

csoporttól, lelttek. Három napig meneteltünk,

étel, ital nélkül. Az osztrák parasztok

minden fogolyra rálttek, aki a földjükhöz

közeledett. Átfagyva, éhezve, tele tetvekkel és

a végskig kimerülve értünk Matthausenbe.

Több órát kellett rendezett sorokban a

központi téren állnunk és várnunk, hogy

a papírmunkákat elvégezzék. Ezután sötét,

ablaktalan barakkokba tereltek minket, ahol

pihenhettünk. Matthausenben ez volt az

egyetlen hely, amelyben nem voltak emberek,

mivel a tábor teljesen tele volt.

Márciusban, vagy áprilisban mintegy ezer

fnyi csoportot, köztük engem is, elvittek a

táborból. Az utat végig jég fedte, nagyon
nehezen tudtunk rajta menni, annyira csúszott.

Egy néhány km-es gyaloglás után lépcskhöz
értünk. 103 lépcsfokon kapaszkodtunk fel. A
kápó, miközben a lépcsn ment fel, meglökött

egy embert, aki legurult a lépcsn, s mire leért,

már nem volt benne élet. A lépcs tetején

töltés volt és vonatsínek. A síneken egy tíz

vagonos vonat várt ránk. Minden vagon mellett

állt egy SS-es.

A vagonok ajtajai kinyíltak, és mindegyikbe
100 embert zsúfoltak be. A vonat megindult
le a hegyrl, Gunsen felé, ahol 107-109-es

típusú repülgépeket gyártottak. Itt dolgoztunk,

együtt olyan polgári munkásokkal, akik

"megbízhatatlanok"-nak voltak bélyegezve,

köztük voltak szocialisták, kommunisták,

katolikus papnövendékek, homoszekszuálisok,

betörk, gyilkosok, akiket a börtönökbl hoztak

ki, hogy ebben a gyárban dolgozzanak. Néha

felrobbantották a gyár bejáratához vezet

alagutakat és utakat, valamint a vasúti

síneket is, amelyeket nap mint nap javítanunk

kellett. A repülgépek robbantásai után

visszakerültünk Matthausenbe. Az élelemellátás

teljesen rendszertelen volt, amely növelte

az éhséget és az elhalálozottak számát.

Én a gyárban dolgoztam, mint villamossági

szakember. A mérnök, egy osztrák szocalista

látott el a munkához szükséges papírokkal. A
papírok között minden nap találtam két szelet,

margarinnal megkent kenyeret. Ez mentett

meg az éhhaláltól. A robbantások után sokan

meghaltak.

Matthausenben talákozhattunk foglyok-kal

Európa minden tájáról, és koncentrációs

táborából, köztük Teresenstadtból is, gyerekek

is, öregek is egyaránt. Táskákkal és

bröndökkel érkeztek, és úgy tnt, hogy
csomagjaikban ennivaló is van. Miközben
ket figyeltem, hirtelen hallottam, hogy a

hangszórókban a 117035-ös számú rabot

szólítják azonnal a fkapuhoz. Megdöbbenve
hallottam a számomat, és nagyon megijedtem.

A kapuhoz érve egy kápó várt rám, aki

barátságos hangon megkért, hogy kövessem.
Elször a ruharaktárhoz vitt, ahol rongyaimat
rendes, új ruhákra cseréltem. Ezután újra

mondta, hogy kövessem. Visszamentünk a
kapuhoz, ahol egy SS-katona várt rám.

Egyetlen szó nélkül a vonatállomáshoz vezetett.

Egy polgári személyvonat futott be és mi
felszálltunk rá. A Hartheim-i megállóban
szálltunk le, és egy nagy kastélyhoz mentünk,
amely - úgy tnt - teljesen elhagyatott. Egy
kis kunyhóban generátor állt. Ez volt az a

hely, ahol él embereken kísérleteztek, és

a kísérletek után egyszeren elégették azt,

ami a testekbl megmaradt. Mint elektronikai

szakember, az én munkám volt szétszedni a

generátort és az egész felszerelést. Másnap
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gumigyár volt. Az igazi áldozatok végül

azonban a foglyok lettek, mivel az SS-

katonák elbújtak a bunkereikben, amelyek

fedezéket nyújtottak nekik, de a rabok teljesen

védtelenek voltak. így kb. 200-an meghaltak,

több százan pedig megsebesültek a bombázások
következtében. Mengele ekkor már nem volt

Auschwitzban.

Az utolsó nagy szelektálásba, amelyet

az ünnepek eltt hajtottak végre, apám is

belekerült. Minden próbálkozásom ellenére

sem sikerült t kimentenem, és végül elégett a

krematóriumban. Rám szabták ki azt a nagyon

veszélyes feladatot, hogy egy, Auschwitztól

néhány km-nyi távolságra lév, fel nem
robbant bombát semlegesítsek. A kápó, aki

kiválasztott eme feladat elvégzésére, biztos

volt benne, hogy ezt nem fogom túlélem.

Mégis sikerült véghezvinnem a megbízatást, és

épségben visszatértem a táborba.

1945 január 17-én éjszaka az Appelplatz

annak a tznek a fényében fürdött, melyben

a tábor összes iratait elégették. Másnap
megkezdték a tábor kiürítését. A nagy

felfordulásban feltörték a ruharaktárai és

mindenki magára vett annyi új ruhát, amennyit

csak bírt. Ezután a rabok ötös sorokba

rendezdtek és megkezddött a halálmenet

1945 január 18-án éjjel, hatalmas hóesés

és vihar kíséretében. A hó mintegy 40-

50 cm-es magasan állt, de jól fel voltam

szerelkezve. Lábamon új cip, rajtam takarók,

kabátok, táskámban konzervek. 3-4 órányi

járás után ez a nagy felszerelés, amit magamon
cipeltem, már nagyon nehézzé vált és csak

akadályozott a menésben, így aztán lassan-

lassan megszabadultam minden egyes darabtól.

A menet közben a partizánok tüzet nyitottak

ránk, mert azt hitték, hogy német katonai

egység vagyunk. A sorok felbomlottak, a

menetelk az út szélén kerestek maguknak

menedéket a lövések ell. Sokan meghaltak

vagy megsebesültek. A sebesülteket a német

kísérk azonnal, ott helyben leltték. Kés
délután egy nyitott focipályára értünk, ami

rögtön tele lett az emberekkel, mintegy

20.000-en gyltek ott össze. Mindenki a hóra

rogyott, és azon nyomban elaludt. Néhányan

megfagytak reggelre. A menet folytatódott

és nemsokára vonatsínekhez értünk, ahol

megállítottak minket, és arra kényszerítettek,

hogy leüljünk a hóba, hogy az SS-esek

tudjanak rködni felettünk. Egyszercsak jött

egy mozdony, amely egy fedetlen vagont

húzott maga után, amelyen forró leves, és

mennyei íz krumplival teli tartályok voltak.

Ezután az evés után sok id telt a legközelebbi

étkezésig.

Napokig tartó menetelés után, étlen-

szomjan értünk egy vonatállomásra. Ide

érkezett egy nyitott vagonokból álló vonat,

amelyeken egy méter magasan állt a hó.

Az ajtók nem nyíltak ki. Az SS-esek végül a

puskatusok és a kutyáik segítségével mindenkit

felszállítottak a vagonokra. A gyengéket

egyszeren feldobták. Egy helyen, ahol a

vonat épp egy híd alatt állt meg, az ottaniak

sajtot, kenyeret, almát, sálakat, kesztyket,

gyapjúsapkákat, fülvédket és más dolgokat

dobáltak le nekünk a hídról. Megkérdezték

hogy kik vagyunk és honnan jövünk. így tudtuk

meg, hogy Csehországban vagyunk. Mikor

elértük a cseh-osztrák határt, leszállíttottak

minket a vonatról és folytattuk a menetelést.

Egy éjjel, mínusz tizennyolc fokos

hidegben érkeztünk meg, rendezett sorokban

a matthauseni koncentrációs táborba.

Szenvedtünk a hidegtl, az ájultságig fáradtak

voltunk és nagyon éhesek. A rendezett sorokban

az emberek állva elaludtak, s voltak olyanok,

akik álmukban megfagytak. Az eltt az épület

eltt álltunk, amelyben - legjobb tudomásunk

szerint - le fogunk zuhanyozni, át fogunk

öltözni és le is fognak ferttleníteni minket.

Hosszú órákon keresztül kellett ott állnunk,

minek következtében ezrek fagytak halálra.

Csak mintegy 700-an maradtunk, akik túléltük

e szörnységet. Másnap betereltek minket

egy fapadlós terembe. Ránkparancsoltak, hogy

mindenki feküdjön az oldalára a padlón,

így mindannyian befértünk a terembe, amely

teljesen megtelt velünk. Azon az éjjel úgy
aludtam, mint soha máskor. A kápó kiabálására

és ütéseinek zajára ébredtem. Kaptunk valami

meleg folyadékot, ami tele volt krumplival.
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kényszermunkát. 1945 elején gyalog vittek

vissza Mauthausenbe. Egy Weltz nev helyre

érkeztünk, ahol az Amerikai Hadsereg

fölszabadított. Néhány hónapig ott maradtam.

Ott tudtam meg, hogy a bátyám életben van.

Beteg és gyönge voltam, és a kórházban

feküdtem. Utána átadtak a Vörös Hadseregnek.

Végül gyalog és vonatok tetején érkeztem

Nagybányára.

Lustig Baruch

A Nagybányára bevonuló magyar katonai

egységeket a város magyar lakói virágokkal

és köszöntkkel fogadták.

A magyarokkal együtt

azonban a városba

értek az antiszemita

törvények, és a kötelez

levente-szolgálat is. A
törvény kimondta, hogy

választani lehet a

levente-egységben való

szolgálat, illetve a

hadiüzemi munka között. Családom döntése

alapján én végül a hadiüzemet választottam,

így Budapestre kellett utaznom, ahol a csepeli

"Messerschmidt" repülgépgyártó üzembe
osztottak be. Itt láttam életemben elször
repülgépet. Ekkor 16 éves voltam. Mint
szakmunkást osztottak be, és a fizetésemet

is e beosztás alapján határozták meg. A
gyárban csak kevés zsidó dolgozott és nem
volt antiszemitizmus. Voltak hamis irataim

"Levandovszki" néven, amelyek segítségével

hallgathattam eladásokat a polgári

fiskolán. Beléptem a Vasas Sportklubba is.

Az Els Világháborúban kiemelked
katonai szolgálatot teljesít zsidókra ekkor
csak néhány antiszemita törvény vonatkozott.
Nem kellett például a sárga csillagot

viselniük, és a mozgásszabadságukat sem
korlátozták. Ez tette lehetvé, hogy apám
Kolozsvárra utazzon és ott dr. Kastnerrel
találkozzon, minek következtében nagyapámat,
nagybátyámat és annak egész családját egy

kolozsvári öregek otthonában helyezték el,

ahonnan nem deportálták ket.

Apámat, mint különleges jogokkal

rendelkez egyént kinevezték parancsnoknak

a gettó területén. Éjszakánként kiszöktünk a

gettóból a közeli falvakba, ahol a parasztoktól

aranygyrkért élelmet vásároltunk. Mikor az

els transzportot kezdték szervezni a gettóban

néhány fiatal összefogott, hogy kiszökjenek

és csatlakozzanak a partizánokhoz. Apám
megtiltotta, hogy velük tartsak.

Hajnalban érkeztünk Birkenauba, onnan

pedig továbbutaztunk az auschwitzi "C"

táborba, ahol a cigányok voltak elhelyezve.

Apám a garázsban dolgozott, ami elég nehéz

munka volt. Éjszakai mszakban dolgozott.

Engem homokásásra osztottak be, amely

nem volt túl nehéz. Az id nagyrészében

nem is dolgoztunk, csak mikor a tábor

egyik tisztje közeledett, láttunk szorgalmasan

neki a munkának. Az én blokkomban a

"király", egy belga kápó, homoszekszuális

volt. Mivel beszéltem franciául, elég jó

kapcsolatba kerültem vele. 1944 augusztusában

már világosan lehetett tudni, hogy az oroszok

közelednek Auschwitz felé, ugyanis hallottuk

az ágyúkat. Bekerültem egy különleges

büntetegységbe (Straf-kommandó), melynek
munkájához a szadista fizikai kínzások

szervesen hozzátartoztak. Cementes zsákokat

kellett a hátunkon cipelni, minden egyes zsák
50 kg-ot nyomott. A zsákokat két ember
jó nagy ervel dobta a hátunkra. Én ott

helyben összeestem, mire elkezdtek verni.

Emberfeletti erfeszítéssel álltam lábra, mire
az ütések abbamaradtak. Ezt kellett nap mint
nap elviselnünk, naponta majdnem 24 órán
keresztül. Furcsa módon azonban hozzászoktam
eme kínzásokhoz. Már nem estem össze, mikor
a zsákot a hátamra dobták, és amint az landolt

a hátamon, elkezdtem futni a kevergép
irányába, amely mintegy 20-40 méternyire állt

onnan. Az ütések azonban nem maradtak abba,
akár mentünk, akár futottunk.

1944 szén a krematóriumok beszüntették
mködé.süket és már nem voltak szelektálások
sem. Megkezddtek a bombázások Auschwitz
környékén, melyek célpontja a "Bohne"
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utazás öt napig tartott. Egy Raitzenburg nev
helyre értünk, ahol kilenc hónapot töltöttünk.

Hendus kényszermunkán dolgozott alkatrészek

összeállításában. Manci hajócsöveket állított

össze. Juci repülgépszárnyakat rakott össze, a

"Tomsenko" gyárban, az Elba partján. Hendus

munka után a konyhában dolgozott, így amikor

visszajött, mindig hozott nekünk valamit enni.

1945 március végén egy nagy bombázás

miatt el kellett menekülnünk, és még
ugyanaznap este az angolok felszabadítottak

minket! Amerikai oldalra vittek és egy moziban

töltöttük az éjszakát. Másnap egy házból

kikergették a németeket és a Hefligéknek

adták át az épületet. Május 4-én vége lett a

háborúnak, az emberek az utcára mentek, az

ismersöket keresni. Mi Erdélybe tartottunk,

ami most Romániához lett csatolva és így

sehol sem voltunk nyilvántartva, segítséget

sem találtunk. Végül három román férfi segített

nekünk, szereztek egy stráfszekeret két lóval,

így elindultunk Prága irányába. Az úton a

stráf elromlott, egy ló beteg lett. Kétségbeesett

helyzetben voltunk, amikor egy orosz tiszt jött

a segítségünkre. Felrakott bennünket a vonatra,

amivel Prágába érkeztünk.

Prágában az állomáson már várták a

deportáltakat, és 24 órán át mködtettek

egy kantint, ahol vajas kenyeret és tejet

kaptunk. Szállást és papírokat is kaptunk,

amik igazolták, hogy szabadok vagyunk. Végre

Budapestre érkeztünk, ahol nagybányaiakkal

találkoztunk! k mondták nekünk, hogy a

Lax fiuk otthon vannak, unokatestvéreinkkel,

Jánkival, Rudival és Arival.

Lax Chaim Izrael története

Monostor

Apám Monostoron élt, vágómarha és

báránykereskedelemmel foglalkozott, amivel

Nagybánya környékét látta el. Földbirtoka is

volt és cséplgépei. Tisztességesen kerestünk,

én 1925-ben születtem a városkában és a

monostori rabbi jesivájában tanultam. Késbb
csatlakoztam apám üzletéhez. Családunk 7

fbl állt. Szüleim, nvérek és fivérek.

Május 3-án összegyjtöttek a monostori

zsinagógában. Onnan szekereken a borpataki

gettóba vittek. Ott mintegy 10 napig voltunk.

Onnan gyalog Nagybányára vittek, ahonnan

Auschwitzba deportáltak. Auschwitzban kb. 10

napig voltam. Onnan Varsóba szállítottak, ahol

1944. júliusát és augusztusát töltöttem. Amikor
a front közeledett, a müldorfi táborba vittek

minket, ahol 1945. áprilisáig voltam. 1945.

május 3-án szabadultam föl. Tifuszos voltam

és mintegy két hónapig kórházban feküdtem.

Amikor visszatértem Monostorra, megtaláltam

négy hazatért nvéremet.

Liebermann Mose története

Nagybányán születtem, és ott éltem az 1944-

es deportálásig. Teljes családomból (szülk

és nyolc gyermek) négy

testvér tért vissza.

A nagybányai gettóban

körülbelül két hétig

voltam. Sokat éheztünk.

Teljesen el voltunk zárva

a világtól. A vagonban

mintegy 80-an voltunk.

Nem volt lehetségünk

aludni vagy pihenni, és

nem tudtunk mosakodni. A nálunk lev kevés

ételt nem mertük megenni, mivel nem tudtuk

hová utazunk, és mennyi ideig tart az utazás.

Reggel érkeztünk Auschwitzba.

Mindenünket kénytelenek voltunk a vagonban

hagyni. Azonnal szelekción mentünk át, s

nem tudtuk mi folyik és mi célból. Csak

késbb tudatták velünk, hogy egy részünket

halálra ítélték a gázkamrákban. Családomból

csak hármunkat osztottak be munkára. Mikor

a haláltáborba vetettek minket, már tudtuk

a valóságot. Csak három napot töltöttem

Auschwitzban. Egy napot Birkenauban,

ahonnan Mauthausenbe szállítottak, és onnan

vittek munkára. Ekkor együtt voltam a

bátyámmal. Ezek után egyedül maradtam.

Mauthausenbl Gönzkirchenbe vittek, ahol

egy számmal megjelöltek. 10 hónapig

végeztem Gönzkirchenben mezgazdasági
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másokkal együtt a kanizsai internáló táborba

vitték. Onnan deportálták Auschwitzba.

Emlékezetem szerint szüleim háza a

város munkaszolgálatosainak fontos központja

volt. Szüleimnél mindig nyitott és meleg

otthont találtak, ahol mosakodtak, rokonaiknak

telefonáltak, meleg kávét ittak, és általában

sok biztatást kaptak és szívélyes fogadtatásra

leltek.

A nagyváradi gettóban voltam, ahol

28.000 zsidót zsúfoltak össze. Ebbl a

gettóból vittek 1944 júniusában Auschwitzba.

Onnan szállítottak kb. 350 nvel Nürnberg

városba, amit rengeteget bombáztak. Ott

a Siemens-Schuckert gyárban dolgoztam.

A csoport egy részét (köztük engem) a

csehszlovákiai Hilesvi városba vittek. Ott

dolgoztunk egy fegyvergyárban 1945 május

5-i felszabadításunkig. A felszabadulás után

az Amerikai Hadsereg pilseni szállodájában

dolgoztam. Onnan érkeztem Münchenbe, ahol

a Joint szervezetnél munkálkodtam. 1947.

júliusában érkeztem az Egyesült Álamokba

Lax Piri leírása, (Monostor)

Apám állatkeresked volt, Jákovnak hívták.

Lax Cháim Izráel nagyapám legkisebb fia volt.

1918-ban nsült. Anyámat
Verának (=Dvora?) hívták.

Hat gyermekük született.

Ábrahám fiuk 10

hónaposán meghalt. Utána

született Hendus (1921),

Manci (1924), Túli

(1925), Juci (1927) és

Piri (1928). 1939-ben,

43 évesen meghalt anyám,
maga után hagyva kis árváit. Nagyobb
nvérem, Hendus nevelt minket odaadóan.
Anyánk helyett anyánk volt, feláldozta értünk
az életét.

És akkor jött a Második Világháború. Apám
barátságban volt a falu jegyzjével, Ábrahám
Adriánnal. Az apja volt a falu katolikus
papja. Felajánlotta, hogy gondoskodik rólunk,
ha elrejtzünk, de apám nem merte megtenni.

1944 május 4-én kezdték összegyjteni a

falubeli zsidókat elször a zsinagógába, majd

az iskolába. Monostoron 50-60 család lakott.

Addig tartottak mindenkit fogva az iskolában,

míg a odahozták a környék falvaiból az

összes zsidót. Késbb a csomagokat és a

batyukat szekérre rakták és gyalog meneteltünk

Borpatakig, ahol felállították a Nagybánya

környéki falvak, Felsbánya, Somkút és

Monostor zsidó lakosságának gettóját. Május

végéig, Savuot utánig ott voltunk.

Onnan gyalog meneteltünk 25 km-

t., Nagybányára, a vasúti sínekhez. A
marhavagonokba vagononként 70 embert

zsúfoltak. Néhány napos utazás után az éjszaka

közepén érkeztünk Auschwitzba. Elválasztottak

apámtól és anyámtól; négyen nvérek együtt

maradtunk. Hendus mindent, ami módjában

állt, elkövetett, hogy egy kis ételt szerezzen

nekünk, ami ételmaradék volt, kenyérhéj.

Három hónapot töltöttünk Auschwitzban, a

tábor 20-as blokkjában. Ez egy átmeneti tábor

volt. Mózes Jentl, egy monostori embertl,

akivel a táborban találkoztam, megtudtam,

hogy apámat és Túli bátyámat mezgazdasági
munkára vitték. Akartam küldeni egy kis ételt

Mózessel, néhány sort írtam és átdobtam a

csomagot a kerítésen Mózes mellé. Egy német
n meglátta ezt és jelentette az SS embereinek.

Létszámellenrzéskor (appel) megjelent egy
SS ember és kihirdette, hogy az a n,
aki a csomagot dobta, álljon ki a sorból.

Féltem és nem álltam ki. Az SS ember
azt mondta, hogy ha az, aki dobta, nem
áll ki, ki fog állítani minden ötödik nt a

sorból és lelövi. Ekkor kiálltam a sorból és

elvittek a kapu felé. Ott bottal úgy megvertek,
hogy néhány napig nem bírtam fölemelni a
karomat. Mikor a nvéreim láttak visszatérni

a blokkba, boldogságuk leírhatatlan volt. Az
arckifejezésüket amíg élek, nem felejtem el.

Augusztus 20-án kiválasztottak kb. 3000
nt az 1-es blokkba való átköltöztetésre.

Ez a blokk volt az utolsó állomás a
krematórium eltt. Arra kényszerítettek, hogy
minden ruhánkat levessük és úgy álljunk

ott meztelenül, mint az újszülöttek. Utána
kabátokat kaptunk és vonatra raktak minket. Az
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nem vonultam be. 1944-ben elvittek a

vasútállomásra. Anyámat, nvéremet és engem
vagonokba raktak, melyek szarvasmarháknak

voltak szánva. Szörny zsúfoltság volt. Nehéz

volt lélegezni. Nem volt hol végezzük a

szükségleteinket. Amikor a vonat megállt, adtak

nekünk vizet. Amikor Auschwitzba értünk és

a németek kiabálása kíséretében leszálltunk a

vagonból, anyám azt mondta, hogy mindig

maradjunk együtt összekapcsolódva. Hárman

ersen összekapcsolódtunk. Hirtelen jött egy

tábori dolgozó, ervel megragadott, elvitt

anyától és megparancsolta, hogy egy másik

csoporttal menjek. Ez volt az utolsó pillanat,

hogy láttam anyámat és nvéremet.

A birkenaui táborba érkeztem. Minden

ruhámat elvették tlem a cipk kivételével.

Leborotválták a hajamat és csíkot jelöltek a

fejem közepére. Bevonultattak a barakkba és

csoportokra osztottak. Minden csoportnak volt

egy kápója. Auschwitz-Birkenauban mintegy

másfél hónapig voltam. Ezután a mauthauseni

táborba vittek. Egy id után a melki táborba

költöztettek. Az id nagy részét ebben

a táborban töltöttem, egy fegyvergyárban

dolgoztam, amit a németek a föld alá építettek.

A csoport, amihez tartoztam, betonfalakat

öntött. A munka nagyon sürgs volt, és

gyilkos tempóban kellett csinálni. Az étel

nagyon szkös volt, zavaros leves, egy kis

szelet kenyér naponta. Kiváló munkások kaptak

napi öt cigarettát. Én ételre cseréltem. A
tarifa szerint egy cigaretta egy adag levessel

egyenl, két cigaretta értéke egy adag kenyér.

A cserék jelents mértékben segítették fizikai

fennmaradásomat.

Egyik nehéz emlékem a cipim

elvétele. Helyettük facipket kaptam. Ezek

feltörték a lábam. Rongyokba tekertem a

lábaimat. Nagyon hideg volt és embertelenül

megbetegedtem. Bevittek a rendelbe. Egy

magyar orvos, aki gyógyszert adott, azt

tanácsolta, hogy azonnal menjek ki a

gyengélkedbl. A rendelbe jövk közül senki

sem kerül ki élve. így kijöttem a rendelbl.

Másnap az Appel órájában hordható lábbelit

kaptam. k ketten - az orvos és a cipm
kicserélje — megmentették az életemet.

Amikor a háború a végéhez közeledett

az ebenseei táborba szállítottak, ahol

felfoghatatlanul borzasztó feltételek uralkodtak.

Az emberek szédít tempóban haltak éhen. A
németek terve az volt, hogy kiirtják a tábor

lakóit. Szerencsénkre megérkezett az Amerikai

Hadsereg a hatalmas tömeggyilkosság eltt.

Amikor az amerikaiak megérkeztek a

legrosszabb testi állapotban voltam. Ertlenül

feküdtem és újra megmentették az életemet. A
rabok elhulltak az ameriakaiak által bségesen

osztott étel miatt, minthogy a kritikátlan

evés sokak megbetegedését okozta, akiknek

a teste nem volt képes elviselni az ételt.

Én fokozatosan kaptam az élelmet, míg

megersödtem és képes lettem normálisan

enni.

Az amerikaiak ápoltak amíg lábra bírtam

állni és el tudtam kezdeni tevékenykedni.

Ekkor visszatértem Nagybányára. Itt derült ki

véglegesen, hogy anyám és nvérem elpusztult

a Shoában. Nagyváradon a Jointnál dolgoztam.

Egy id után alijáztam Izraelbe.

Legman Klára története (Barna)

Apám, dr. Barna Samu, ügyvédként

dolgozott a zsidóellenes törvények életbe

lépéséig. Én 1933 augusztusában elhagytam

Nagybányát és Nagyváradra költöztem,

miután férjhez mentem dr. Niszel

Nándor vegyészmérnökhöz. Minden nyáron

meglátogattam szüléimét Bányán. Apám a

hitközség keretében tevékenykedett, és anyám

szintén igen aktív volt a hitközség ni
szervezetében.

János testvérem a nagybányai zsidó

líceumban tanult, amíg csak ez lehetséges

volt. Késbb titokban csatlakozott a

nagybányai "Hasomer Hacair" csoporthoz.

Ennek következtében a hatóságok letartóztatták

és elvitték a kistarcsai internáló táborba,

ahol majdnem egy évig fogva tartották és

letartóztatásban volt. A Kistarcsán fogva

tartottak közül emlékszem Lengyel Jancsira,

Lw Palira, Hirsch Klárira. Apámat és

fivéremet még a gettósítás eltt elfogták, és
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a többiekhez képest, mivel a kisgyermekes

családokat elnyben részesítették és a ciprusi

angol hatóságok hamarabb engedték át ket

Palesztinába.

Ahogy Haifa kikötjébe érkeztünk, férjemet

— meséli Eszter — azonnal a frontra vitték,

hogy részt vegyen az 1948-as felszabadító

harcokban.

Romániából Izraelbe utazásunk tehát két

évig tartott. Leírhatatlan nehézségeken mentünk

keresztül, és az egész utazásunk alatt a "Joint"

és a U.N.R.A. segítette a hozzánk hasonló

helyzetbe lévket.

Ma viszont örömmel mondhatjuk, hogy a

szabad Izrael állampolgárai vagyunk.

Lébi Hermán leírása

Az ukrajnai közös sír

Lébi Hermán szemtanúja volt sok, legszebb

éveiben járó fiatalember szenvedéseinek, akik

hosszú kínzások után visszaadták lelkket a

Teremtnek az ukrajnai Novo-Mirben, és egy

közös sírban temették el ket. Közöttük volt 16

nagybányai, és a város környékérl származó

fiatal is:

Gotteszman Bumi (Sikárló)

Gotteszman Joni (Sikárló)

Pollák Pityu

Guttmann Jen
Lébi Joszef

Gabányi Pista

dr. Rosenberg Simon

Berger Lébi

Roz- kisbolt-tulajdonos

Hermán Zsiga

Herskovits Béri

Katz Marcel

Sichermann Sándor

Klein-testvérek (Felsbánya)

Bernát Dezs
Miller Jen

Sok anya, gyerek, és testvér megsiratta és

gyászolta ket, mígnem k is, legalábbis nagy
részük, a Vészkorszak áldozatai lettek.

Levavi Mordechai (Herz) története

Apám, Herz Jákov borszakért volt,

ami zsidóknál ritka foglalkozás, apám a

szakmájában dolgozott

Nagybányán. Anyám,

Éva, Belkov városban,

Lengyelországban

született. Az Els
Világháborúban érkezett

Nagybányára és férjhez

ment apámhoz. Etel

lányuk (Cipóra) 1924-ben

született, én pedig 1926-ban.

Amikor egyéves voltam apám meghalt

agyhártyagyulladásban. A családfenntartás

terhe anyámra hárult, aki varrásból tartotta el

családját. Anyám vallásos asszony volt, gyakran

látogatta a zsinagógát. Szombat este Dávid

Laufer rabbi házába látogatott és hallgatta a

hegedjátékot, amint a rabbi csodálatba ejten

játszott. A városi iskolában tanultam, ahol

zsidó és nem zsidó gyerekek együtt tanultak.

Délután a héderben tanultam Mózes öt könyvét

és egyéb szent tanulmányokat Altér tanárnál.

Amikor befejeztem az állami iskolát, szakmai

középiskolába mentem tanulni deportálásomig.

Nvérem világi iskolában tanult, és külön

judaizmust.

Amikor kitört a világháború súlyos

élelemhiány lett. A kenyér más anyagokkal
lett keverve, például kukoricahéjjal. 1944-ben
létrejött a gettó a téglagyárban. Az éhség a

gettóban is felütötte fejét, a zsidók többsége

kenyérre éhezett. Azokon a helyeken, ahová a

zsidókat elhelyezték, nem volt fedezék az es
ell. Áztunk és éjszakákon át nem aludtunk.

Néhány család, fleg az orvosoké, öngyilkos
lett a gettóban. Úgy tnik, k látták a ránk
váró keserves jövt. Volt néhány nem zsidó

barátom, akik nagyon sírtak, amikor bevittek

a gettóba. Egyikük magát veszélyeztetve ételt

hozott nekem, míg meg nem tiltották neki
a bejövetelt a gettóba. A fiatalok egy részét

elvitték Reviczky kapitány kezdeményezésére
munkaszolgálatra, és így megmenekültek a

koncentrációs és haláltáborba jutástól.

Szerencsétlenségemre még túl fiatal voltam,
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kislány kiabált ki: "Anyu! Gyere, ments

meg, a krematóriumba visznek!" Ekkor az

autó elindult. A kislány anyja rohant az

autó után, ami már eltávolodott. Az anya a

magasfeszültség kerítés felé futott, hozzáért

a drótokhoz, áramütést kapott és ott, helyben

meghalt. Ez a látvány annyira megrázott, hogy

hosszú idre megbetegedtem.

Késbb átszállítottak a weiszwaszeri

táborba. Ott az izzólámpagyárban dolgoztam.

Szörny forróságban kellett az izzókat

fordítgatni. Néhány hónappal késbb egy

nehéz, erltetett menetben gyalogoltunk. A
mez füveit- gyomjait ettük. Megérkeztünk

egy vasútállomásra, ahol felszállítottak minket

egy vonatra. Elindultunk Hamburg felé. Az

ég vöröslött a rengeteg bombától. Örültünk a

bombák látványának, bár azok számunkra is

veszélyt jelentettek. Azt mondtuk magunkban,

hátha egy minket is eltalál és véget vet

a szenvedéseinknek. Megkaptuk háromnapi

kerényadagunkat, amit ott, helyben megettünk.

Ha netán meg kell halnunk, legalább teli

gyomorral tegyük. A vonat Bergen-Belsenig

vitt minket. Itt még szörnybb volt, mint

Auschwitzban! A saját szemünkkel láttuk,

hogyan égetik el azokat a hullákat, akik gyors

ütemben egymás után éhenhalnak.

Nagyon éheztem Bergen-Belsenben,

felfújódtam az éhezéstl. Már mindannyian

csak csontvázak voltunk. Én megbetegedtem,

hastífuszt kaptam, már a halál torkában éreztem

magam. Egyszer csak rengeteg lövést hallottam,

aztán csönd lett. Másnap hallottam, hogy az

angol hadsereg felszabadította a tábort. Az
angolok bevittek a bergen- belseni kórházba. 33

kg-ot nyomtam. Néhány hét alatt felersödtem,

és Pilsenbe mentem. Ott néhány fiatalember

szervezte a hazatérést és én hozzájuk

kapcsolódtam. Nyitott vagonokban, gyalog

és teherautókon érkeztünk meg Prágába. Egy

orosz tiszt segítségével sikerült felkerülnöm

egy Budapestre tartó vonat vagonjának a

tetejére. Láttam túlélk névsorait, akik átutaztak

a városon, de egyik családtagom nevét

sem találtam közöttük. Megtaláltam viszont

unokatestvéremet, Ábrahámot, aki elújságolta

nekem, hogy apám és bátyám, Laikó életben

vannak. Amikor hazaértem, a testvérem nem
ismert rám. Természetesen nagyon boldog

voltam, de ugyanakkor szomorú is, hogy nem
látom többé anyámat (Sprince Ganz), Haicsut,

Roizelét, Joszelét, Moiselét és a nagymamát.

Mikor ezeket a sorokat írom, én már
férjemmel, Ari-Áronnal együtt tizenegy éve

hazánkban, Izraelben élek. Lányom, Szilvia

vejemmel és két unokámmal Ronennel és

Doronnal már 12 éve alijáztak Izraelbe.

Lax Mihály és felesége mesélik

A második világháború befejezése után,

átélve a Holocaust borzalmait, hazatértem

Nagybányára, ahova hála Istennek nvérem
Faigi is visszatért. Drága jó szüleim és hat

testvérem az auschwitzi krematóriumban haltak

el.

A háború után megnsültem és miután

nem sok jövt láttam egy zsidó számára

szülföldemem, az esküvnk után rövid

idvel feleségemmel elindultunk seink hazája

felé Palesztinába. Mivel illegálisan mentünk,

Románián, Magyarországon és Ausztrián

keresztül életünket koztáztatva jutottunk el

Olaszországba. Itt sikerült a Saar Jisuv nev
görög-izraeli zászló alatt közleked hajóra

felkerülnünk és Palesztina felé hajóznunk.

Sok veszély fenyegetett, mig eljutottunk

Haifa kikötjébe, ahol az angol katonák

nem engedtek minket kiszállni a hajóról.

Üres konzervdobozok, üvegek és kövek

képezték fegyvereinket, amelyekkel harcolni

keztünk az angolokkal. Párórás harc után az

angol katonák könny-gáz-bombákat használva

úrrá lettek a hajón harcoló párszáz zsidó

emigránson és visszaszállítottak minket Ciprus

szigetére. Itt fogolytáborba internáltak minket

és angol katonák rködtek felettünk. Ebben

a fogolytáborban a világ minden részérl

sokezer zsidó testvérünk gylt össze, olyanok,

akiknek sikerült megmenekülni a fasiszta

haláltáborokból.

Nyolc hónapig voltunk Cipruson, itt

szülte feleségem els gyermekünket, egy

kisleányt. Némileg szerencsésebbek voltunk
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és legyengülve, és élelmet kértünk tlük.

Két óra múlva megérkezett két orosz tiszt

és három civilruhás férfi, akikrl kiderült,

hogy magasrangú orosz tisztek. Néhányunkat

kifaggattak. Egyikük, egy bacaui zsidó,

hivatalnok volt egy orosz katonai táborban.

Kiszabadultunk és szétosztottak minket a város

zsidó lakosai közütt. Másnap bevittek minket

a városi kórházba, ahol a Vörös Hadsereg sok

sebesült katonája feküdt.

Nem maradhattunk ott. Bukarestbe vittek

minket. Ott már mködött a Joint, amitl

kaptunk pénzt a megélhetésre. Két-három

hónappal ezután felszabadult Észak-Erdély is,

s visszatértem Nagybányára.

Klein (Kálmán) Margó

1921-ben születtem. Apám Mihály, anyám

Reiza. Kvárremetén laktunk. Az elemi

iskola elvégzése után

a polgári iskolában

tanultam. Szüleim vegyes

kereskedésbl tartották

fenn magukat és a családot:

élelmiszerárusítás, hús-

árusítás, gyümölcsszárítás,

lekvárfzés, és szilva

pálinka fzés volt

a megélhetésük. Apám
egész éven át dolgozott. szönként gyümölcsöt

vásárolt és miután feldolgozta, nagyban eladta.

Telente fakitermeléssel foglalkozott. Szerették

t az emberek. A magyarok bevonulása után

léptek érvénybe az antiszemita törvények,

miknek hatására nagyon megnehezedett a

megélhetés. Mikor deportálásokról kezdtek

beszélni, román parasztok felajánlották, hogy
engem és családomat elbújtatnak az erdben.
Apám nem fogadta el a javaslatukat,

mert az elszakította volna t a zsidóktól.

volt ugyanis a hitközségvezet hosszú éveken

keresztül. így aztán deportáltak minket. A falu 37
zsidó lakosából csak ketten maradtunk életben,

testvérem, Kálmán József, aki munkaszolgálatos

volt és 1944-ben megszökött a szakaszától, és én.

1944 decemberéig voltam Auschwitzban. Onnan

Bergen-Belsenbe vittek. 1945 április 15-én a brit

hadsereg szabadított fel, ezután visszatértem és

feleségül mentem Klein Dezshöz. Három fiunk

éshétunokánkvan.

Lax (Jéger) Szeréntörténete

A szüléimét, idsebb nvéremet két

gyermekével, Mojselével és löszeiével és engem

együtt vittek be a gettóba.

19 éves voltam, amikor

elszállítottak a szatmári

gettóból. Emlékszem,

hogy a vagonban,

amiben utaztunk, sokan

öngyilkosok lettek, köztük

egy orvos is. Péntek éjjel

érkeztünk Auschwitzba,

és lengyel zsidók szombat

reggel engedtek ki minket a vonatból. k
megértették velünk, hogy a gyermekeket

és a csecsemket az öregeknek kell átadni,

és ha kellett, erszakkal is kiszakították a

kisgyermekeket anyjuk karjából. Fogalmunk
sem volt róla, hogy mi fog történni. A nvérem
visszavette a gyermekeit, s így t is a halálba

küldték.

A "C" tábor 9-es barakkjába kerültem.

Néhány napig sokkos állapotban voltam.

Miután egy kicsit magamhoz tértem, teljesen

egyedül találtam magam egy kb. 1000 fs
ni barakkban. Barakkról barakkra jártam,

hátha találok rokonokat. A 20-as számúban
végre megtaláltam két unokahúgomat, Beilét

és Heidit. k mesélték el, hogy a 8-as

barakkban van két húguk, a 12 éves Rochale
és Eszter, akiket nemsokára a krematóriumba
fognak küldeni. Meg voltam döbbenve. Hogyan
lehetett otthagyni ket tehetelenül, anélkül,

hogy bármit is tudnának tenni?! Elmentem
értük és magammal vittem ket az én
barakkomba. Lefektettem ket a priccsemre,

én pedig a földre feküdtem.

Egyszer, mikor a kórház-barakkba

látogattam, láttam egy autót, amirl egy
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Családom tagjai, akik túlélték a

borzalmakat: Avraham Joszef, aki Reich Évát

vette feleségül az Egyesült Államokban, Hédi-

Hedva, aki családjával Izraelben él, Éva, aki

Bíró Ern felesége és Dávid, aki ntlen és az

Egyesült Államokban él.

Klein (Reich) Éva története

A keresztény származású Dobrán, született

Mikács Erzsébet, 1944 áprilisában nekem adta

az összes igazolványát. Mindezt mindenféle

ellenszolgáltatás, vagy fizetség nélkül tette.
*

így menekültem meg attól, hogy bevigyenek

a gettóba. Ezekkel az iratokkal érkeztem

Nagybányára. Egy bútorozott szobát béreltem

azzal az indokkal, hogy tüdbeteg vagyok, és

a helység levegje jót tesz nekem.

Egy éjjel, miután összegyjtötték a zsidókat

és beszállították ket a gettóba, rendrök

érkeztek a házba, ahol laktam. Bujdokló

zsidókat kerestek. Háziasszonyom megesküdött

nekik, hogy nincsenek zsidók a házban. Másnap

én és a fbérlm elmentünk a rendrségre,

hogy bejelentkezzem, mint albérl, ahogy azt

a törvény elírta.

Négy hét múlva elutaztam Budapestre.

Ismét bútorozott szobát béreltem egy

özvegyasszonynál, akinek a fia rendr

volt. Az asszony nagy antiszemita volt.

A pénztárcámban tartottam a rendr fia

fényképét, aki a fronton volt, és mindenhol

megmutattam katona "vlegényem" képét.

Különböz állásokban és gyakran változó

munkahelyeken dolgoztam a bombázások miatt.

Ez nem kis aggodalommal és félelemmel töltött

el, mivel minden új munkahelyet be kellett

jelenteni a rendrségen.

Közben apám és nagybátyám,

akik munkaszolgálatosok voltak, szintén

Budapestre érkeztek. Segítettünk egymásnak.

Decemberben, az utcán menve hirtelen

felismert egy városombeli nyilas. Ersködött,

hogy menjek el vele a nyilas székházba,

ott majd biztosan kivégeznek. Ekkor az utca

végén elkezdett futni egy zsidó fiatalember.

A nyilas utánafutott, ráltt és megsebesítette.

Én kihasználtam a helyzetet, elfutottam az

ellenkez irányba és így megmenekültem.
Megtudtam, hogy a fiatalember nyilasokkal

együtt fekszik a kórházban. Meglátogattam.

Mikács Erzsébetnek köszönheten, aki

nekem adta az iratait, sikerült életben

maradnom. Ezzel önmagát veszélyeztette,

valamint a munkahelyét — a csendrségen

dolgozott -, s így megmentett engem a

tengernyi szenvedéstl.

Klein Smuel (Saul) története

1943-ban munkaszolgálatra hívtak be a

110/57-es századba. Ebben a században

sokan voltunk Nagybányáról. Magyarország

különböz helyein dolgoztunk. Az utolsó hely

Gyimes-Szépvíz volt a Kárpátok hegyeiben,

Ahol 1944 augusztusában tartózkodtunk.

Egy vasárnapon repülgépek zaját hallottuk

a fejünk felett. Még ezen a napon

áttörték az oroszok a magyar-román frontot.

Másnap visszavonulási parancsot kaptunk. A
századunkban 210 f volt, ebbl kb. 150-en az

ország belseje felé vonultak vissza, ugyanakkor

kb. hatvanan elbújtunk és helyben maradtunk.

Közöttünk volt két magyar katona is a

keretbl, akiknek szintén nem volt kedvük

a visszavonuláshoz. Sorsukat a kezünkbe

helyezték.

Bevetettük magunkat a Kárpátok hegyeibe

és elbújtunk egy erdben. Délben megtaláltak

minket a Vörös Hadsereg katonái és

fogságba ejtettek. Néhány napos gyalogmenet

után megérkeztünk egy Targu Okna nev
kisvárosba. Éhesek voltunk és fáradtak. Egy

hadifogolytáborban helyeztek el minket, ahol

kb. ötezer német és magyar katona tartózkodott.

Minket hatvanhármunkat egy Bacau nev
kisvárosba vittek, ahová mintegy 150 km-es

gyalogmenet után jutottunk. Nagyon fáradtak

voltunk. Egy, a várostól távol es kaszárnyába

értünk, ahol román katonák voltak. Minket

ideiglenesen a kaszárnyán kívülre helyeztek

azzal a céllal, hogy majd a Szovjetúnióba

szállítanak.

Bacauban sikerült kapcsolatba lépnünk

a helyi zsidókkal, értesítettük ket, hogy

hatvanan vagyunk az orosz fogságban éhesen
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Nagybányán 1938-ban. Anyám Fáni Braun-

Káhán, aki Nagyszlsön született 1890-

ben, késbb deportálva lett Auschwitzba

1944-ben. A családban 8 testvér volt

(fiúk és lányok). A legidsebb fiútestvérem,

Gideon, családjával együtt el lett deportálva

Kolozsvárról Auschwitzba ahonnan nem tértek

vissza.

Testvéreim — Jen, Szruli, velem együtt

(Moseh) el lettünk deportálva a Melk nevezet

lágerbe. Jen éhenhalt Melkben 1944-ben, Rós

Hásánáh eltt. Feleségét és gyermekeit pedig

Auschwitzba hurcolták.

SzruUt, velem együtt Ebensee nev lágerbe

deportálták. Szruli éhen halt néhány nappal a

felszabadulás eltt.

A németek elsüllyesztettek egy hajót

amelynek a fedélzetén kb. 1000 n volt,

és tudomásom szerint a leánytestvérem,

Miriam köztük volt. Legutoljára Auschwitzban

találkoztam vele.

Nekünk van 2 gyermekünk: Erika és

Róbert, és 3 unokánk; Ádám, Beth és Ámi.

Mindannyian New Yorkban élnek. Ez a Káhán

család életrajza!

(Angolból héberre fordítva)

Klein Joszi

Apám, Klein Jona a Dés melletti

Galagoly faluban született. 192o-ban vette

feleségül anyámat, Jichák Elizik Simon
lányát. Négy gyermekük született: Ávrahám
Joszef, Hédi-Hedva, Éva és Dávid. Családom

mézessütemény-készítésbl élt. Szüleim igen

vallásos emberek voltak. Apám hosszú éveken

át "Bá’ál-Ttfile" volt a Lakatos utcai

zsinagógában.

A gettóba költözésünkkor apám magával

hozott egy Tóra- tekercset, amit felvitt arra a

vagonra is, amiben Auschwitzba szállították. A
szelekcióra várva megpróbálta a Tóra-tekercset

a kabátjába rejtenie, de egy SS-es észrevette,

megtalálta nála a Tórát, amit rögtön a szemétbe
hajított, apámat pedig a gázkamrába küldte.

Rengeteg dolog történt velem életemben,

ezek közül néhányat röviden elmesélek.

Gyermekkorom úgy telt, mint a többi gyermeké

a városban. Iskola, héder, jesivák. 1941-ben

munkaszolgálatra vittek és különböz helyekre

kerültem, ahol nehéz és fizikailag nagyon

megerltet munkákat kellett végeznem.

Egészen Varsó közeiéig jutottunk az útépítés

során. így jutottam el Ukrajnába is. 1944

közepén, Varsó közelében lévén, megszöktem

az egységemtl. Egy német razzia során

elfogtak. Falhoz állítottak, hogy végezzenek

velem. Szerencsémre a golyó csak a jobb

kezemet súrolta és elzuhantam. A németek

biztosak voltak benne, hogy meghaltam.

Miután elmentek, elvonszoltam magam és

eljutottam egy nyitott óvóhelyre. Eldobtam

a ruháimat és bementem az óvóhelyre. Azt

állítottam, hogy magyar katona vagyok és

a környéken harcoló partizánok sebesítettek

meg. Az oroszok már Varsó kapuinál

voltak. Még aznap éjjel elszállítottak egy

német katonai kórházba. Másnap az egész

kórházat áthelyezték Németországba, és benne

engem is. SS ruhába öltöztettek. így telt

el hat hét. Miután felgyógyultam Bécsbe

irányítottak, ahol volt magyar katonai irányító

bázis. A németek felszereltek megfelel

igazolványokkal, kórházi zárójelentéssel, egy

havi betegszabadságról szóló igazolással,

étkezési- és éjjeli szállásjegyekkel, valamint

SS egyenruhával. Megjelentem a magyar
katonai táborban, ahonnan a többi sebesülttel

együtt Budapestre irányítottak. Ott kiderült a

személyazonosságom. Ismét szerencsém volt

és nem végeztek ki. Elvették tlem az

egyenruhát. Egy, az osztrák határ közelében

lév egységhez küldtek. Több táborba is

elhurcoltak minket, köztük Matthausenbe és

Gunskirchenbe. 1945 májusában szabadultam
fel az amerikai hadsereg által. Hosszú idn át

feküdtem kórházban.

Az év végén visszatértem Nagybányára.
A "Bricha" szervezetében dolgoztam. (A
"Bricha" a Vészkorszak túlélinek illegális

alijázását elsegít, zsidó szervezet volt.)

Ezután magam is elindultam a Szentföld
felé, de az angolok elfogtak és Ciprusra

internáltak. Izrael államának kikiáltása után

végre alijázhattam.
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volt a sorsom? Vagy Anyám már imádkozott

értem a másvilágról? Nagyon sovány és sápadt

voltam, koromnál kevesebbnek látszottam (17

éves voltam).

Reszket kézzel és lélekkel igyekszem

mindezt elmesélni és közben vigyázni az ép

elmémre. Mikor nem bírtam a hideget, kértem a

lányokat az ápelnél hogy hívják az orvost hogy

rosszul vagyok, nem volt nehéz egy rém gyors

pulzust kierszakolni ami 3 napi pihenést és

meleg vízzel való mosakodást jelentett. Aztán

már ezt sem bírtam és jelentkeztünk a Bergen

Belseni pihen lágerben.

1945 január Bergen Belsenben; a tél

nem nagyon hideg, de egy szál ruhában

ápelt állni órák hosszat mégis elég rossz

volt. Én a pokróc szálaiból fa pálcikákkal

harisnyát és sálat kötöttem bár ez nagyon

veszélyes volt. A második Cell-ápelnél anyám

testvéreivel szembetalálkoztunk és persze

egymáshoz akartunk szökni, de jó nagy

veréssel engem és Irént is (a bátrabbak)

észhez térítettek, k már másnap tovább

meneteltek. Aztán a hollandok saját ruhában és

hosszú hajjal megjelentek, a pesti kommunista

táborból unokanvérem Berger Sári is ott volt,

persze a legrosszabb indulattal sem lehetet

kommunizmussal vádolni. 0 szegény még
saját ruhában és hajjal, elhatározta hogy rendbe

szed bennünket élelemmel és ruhával, persze

reggel az üres blokkot találtuk helyette. Nem
bírtam tovább a hideget stb. s jelentkeztünk

egy kórházban átvészelni a telet fedél alatt.

Közben ahogy észrevett minket nvéremmel

egy Kepecs lány Kolozsvárról azt mondta

nekünk; ha t injekcióra hívják és nem jönne

vissza rögtön szökjünk el onnan. így is volt

és hova szökhettünk? így sosem stimmelt

velünk az ápel. A schonentz (cigány) blokk

volt legközelebb és ottan persze újra vertek,

gazdag zsidó nagyságák lévén. Voltak ottan

német prostik, orosz fogolynk, és ezek mind

mennyire gylölték a zsidókat!

Születésnapomra egy kávéskanál sót
f ff

kaptam Áron Éva barátnmtl, amelyet O
egy adag kenyérért vett és ez az új élet

reménye volt, mert már az étvágyam is

elromlott. Ha meg a romok eltakarításánál

krumplihéjat vagy ilyesmit találtunk, igazi

delikátesz volt. Röviden be kell fejeznem 1945

április 15-én az angolok felszabadítottak és rá 2

hétre szegény nvérem meghalt a konzervektl

amit dobáltak a sok kiéhezett embernek és

mi ájultan négykézláb harcoltunk érte. Nem
tudtam fellálni és 32 kg. voltam. Még sok

betegség és megpróbáltatás után hazaérkeztem

egyedül október végén Nagybányára.

Katz Ráhel (szül. Szinetár Rózsi)

Haifa 12.11.994.

Káhán Mose család

A legidsebb lánytestvérem, Sári, és a férje

Ödön Klein, életben maradtak mint politikai

foglyok. Testvéremnek két gyermeke volt:

Bogy (András) és Anna. Bogy Isráelben, Anna
Párisban él, családjával együtt. Ödön, Sári

férje, idközben meghalt igy Sári a lányához

költözött.

Testvérem, Hinda, férjével, Keller Bélával,

együtt életben maradtak, mint politikai foglyok.

Béla, nemrég halt meg. Hindával közösen két

gyermekük van: Kati, aki New York-ban

él a családjával; és Öcsi aki Sváic-ban

él. Hinda Kolozsváron él. Testvérem, Dudi

(Dávid) a háború eltt, Bukarestben lakott,

így megmenekült a deportálástól. Jelenleg

Romániában, Temesváron él a családjával

együtt.

Én, Móse Káhán, feleségül vettem

Herskovits Gizit, ma New York-ban élünk.

Amerikában megváltoztattuk a nevünket;

Joseph és Suzanne Páskus névre.

Feleségem, Bikszádfürdrl származik.

Három fiú és lánytestvére New York-ban élnek

családjaikkal. Feleségem kissebbik testvére,

Tusika, elpusztult Auschwitzba. Feleségem

édesapja meghalt a háború eltt, édesanyja

New Yorkban halt meg 30 évvel ezeltt.

Káhán Lajos család

Apám — Joszef Káhán — aki Szigeten

született 1880-ban (körülbelül) és meghalt
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tagjai közül. Késbb Lax Árihoz mentem

feleségül, és alijáztunk Izraelbe. Leányom

férjhezment, két fia van. Mindannyian Tel-

Avivban élünk. Édesapám, Becálel és Ári

férjem is (ö 1994-ben) eltávoztak az élk

sorából.

Kardos család

Divatáru- és cipüzlete volt a Ftéren. Igazi

keresked volt. üzlete mindig a legjobb

minség áruval volt

ellátva. Elzékenységével

tartotta meg állandó vevit

Egy idben Pollák

Jóska és Lwi Hermann

(Krüger) dolgozott nála,

késbb pedig Teitelbaum

Jenci tanulta ki nála a

divatáruszakmát.

Kardos Jent és feleségét,

F. Etelkát gettózták, majd deportálták —
egyikjük sem tért vissza. Kardos Olgát,

aki a Phnix R.T. titkári beosztásában volt

alkalmazva, a magyar idkben áthelyezték

Pestre, a Hungária anyavállalathoz- ott vészelte

át a háborút. Kardos Bandi Jasiban tanult az

Egyetemen, a háború után hazatért. Kardos

Zsuzsi, legkisebbik leányuk is túlélte a

Vészkorszakot.

Olga ma Haifán él, Zsuzsi Kiriat Bialikon.

Bandi Kfár Szábán lakik a fiával, dr. Tomi
Alfé Menásennel lánya pedig egy kibucban él

a családjával.

Katz Ráchel története

Igyekszem röviden összefoglalni életem

legborzalmasabb évét lehetleg kevés

tragikummal.

1944 májustól júniusig

a nagybányai gettóban

voltam. Az ottani

helyzetet nem kell leírjam

mert már mások sokan

leírták elttem. Júniusban

elvittek Auschwitzba a C
lágerbe a 20-as barakkba

ahol a földön a sárban

aludtunk. Ezidben még együtt voltunk

anyukámmal, Sári nev nvéremmel és anyám

két testvérével. A vagonban még 20-an voltunk

együtt anyám családjából, de csak 3-an jöttünk

vissza: Goldenberg (Simon) Ida, Lampel Irén

szintén anyám testvére és én a 32 kg-al.

Sok sok betegség után 1945 október végén

visszajöttem Nagybányára.

A 20-as blokkban sok verést kaptunk

anyámmal, mindig vinni akarta helyettem a

nehéz kondért stb. és mondta a blokk-áltester

hogy ottan nem létezik családi védelem. Aztán

szegény nvéremmel nyugodjon békében,

jelentkeztünk egyikre a sok jónak látszó

alkalomnak; ruhát cserélni. Kiderült, hogy

aznap elromlott a krematórium azon a szép

füves helyen és így lettünk egyelre újra

életre ítélve; persze tetoválás nélkül 640 és

641-es szám a ruhánkon. Újra szelektálás és

vissza akartam szökni anyukához, erre egy

katona nagyon megvert fegyerrel a hátamon és

magyarul mondta: "menj vissza a sorodba te

szerencsétlen".

1944 szeptemberben munkára vittek és

újra szelektálás volt. Egy Áron Éva nev
kolozsvári barátnm talált egy kis piros téglát,

és a barátnk jól kifestettek és így sikerült újra

visszaszöknöm az életre ítéltek közé egy idre.

Semmi sem volt ilyen egyszer csak igyekszem

dióhéjban sríteni. Megérkeztünk Interluszba

(Hanover mellett) erdt irtani stb. Egy szál

ruhában voltam éjjel-nappal a hideg, ess
éghajlatban. Én persze — bármilyen veszéllyel

járt, - a plédet a ruhám alá csavartam és

így is aludtam. Mindent megettem reggel

a Cél-ápelnél és a munkában a w.c.-ben

bujdostam. Szegény nvérem féltett és egyszer

felírták a számom amiért nagy büntetés járt,

de az ápelnél egy öreg r elfeljetett felolvasni?

Egy kolozsvári Irén a láger parancsnoki

konyhán hívott hogy lessem meg este hogy
egyedül van-e és ad ennivalót. Megtöltöttük

jól a ruhám krumplival stb. és váratlanul

megjött a láger réme (egy gyönyör cirkusz

akrobata tisztn). Ki kellett mindent pakolnom
és elkergetett, mindenki megrémült, azt hitték

agyonver vagy lel de csak elkergetett. Ez
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hogy együtt maradjunk. A század útépítésen

dolgozott. Maros-Héviz (Toplica) környékén

dolgoztunk. 1943-ban gyalog a Kolozsvár

melletti Apahida faluba küldtek minket.

A menetelés nagyon nehéz volt, mert a

német és magyar seregek visszavonulóban

voltak a keleti frontról, és tilos volt az

úton menetelnünk. Apahidán árokásáson

dolgoztunk. Amikor az orosz és román

hadtestek közeledtek, miután Torda város

mellett átlépték a határt, a barátaim meg én

elhatároztuk, hogy megszökünk a századtól.

Amikor a század Magyarország irányába

kezdett menetelni, hárman megszöktünk, és

elbújtunk a földeken a napraforgó és a

kukorica szára közé. Egy nagy mezgazdasági

épülethez érkeztünk, amiben nagy kötegekben

szalma volt. Boldogan elbújtunk a szalmában,

és vártuk, hogy jöjjenek a felszabadító

csapatok, amik nagyon közelinek tntek,

mivel közeli lövéseket hallottunk. Ekkor

egy ágyúgolyó a szalmába hullott, és azt

lángra gyújtotta. Elszöktünk onnan. Szökés

közben néhány magyar katona fölfedezett

minket, de nem volt náluk fegyver. Ellük

is elmenekültünk, és újra elbújtunk a

földeken. Két nap múlva szemünk román

katonákat fedezett föl, a Vörös Hadsereggel

eggyüttmköd Tudor Vladimirescu seregébl.

Az egység parancsnoka románul ezt mondta

nekünk: "Szabadok vagytok és hazamehettek."

Junger Jichák

Családunk 1933-ban érkezett Nagybányára

a Máramaros megyei Zsiulest faluból. Apám,

Junger Herz, anyám, Feldmann Rojze és négy

gyermekük. Apám rongyokat és ócskavasakat

gyjtött, kocsijával járva a várost és annak

környékét. Mikor nem ezt csinálta, akkor

cipészként dolgozott, amit még Zsiulesten

tanult ki. Vallásos életet éltünk. Laufer Dávid

zsinagógájába jártunk imádkozni. Mi, gyerekek

a Talmud-Tórában tanultunk.

Testvéremet, Menáchemet 1943-ban

munkaszolgálatra vitték Tusnádra, onnan

átvitték Csíkszeredára, ahol földalatti

járatokban dolgozott, telefonoszlopokat kellett

ott elhelyeznie. Csíkszeredáról a Magyar
Hadsereg tüzérségi egységébe került. Egy
tíz emberbl álló csoporttal lanyagot kellett

vinniük a frontra. Menáchem és egy somkúti

barátja megszöktek a csoportból úgy, hogy

mikor a vonat Nagybánya közelébe érkezett,

leugrottak róla és a közeli erdben bújkáltak,

egészen addig, amíg jött az orosz hadsereg.

Szüleim, Mose testvérem és én a

nagybányai gettóban voltunk egy darabig,

majd pedig Auschwitzba deportáltak minket.

Apám és én megjártuk a varsói, a

dachaui és az alachi koncentrációs táborokat.

Alachban szabadultunk fel, az amerikai

hadsereg által. 1945 szén apám és

én visszatértünk Nagybányára, ahol nagy

örömünkre megtaláltuk Menáchemet. Anyám
és Mose testvérem a Vészkorszak áldozatai

lettek.

Mi hárman, apám, Menáchem és én,

alijáztunk Izraelbe és családot alapítottunk.

Apám Rechovoton hunyt el, Menáchem
családjával (gyerekek és unokák) Tekumat

településen él. Családommal - gyermekeimmel

és unokáimmal - Haifa környékén élünk.

Jéger Becálel

Fakitermel és fakeresked volt.

Romániában lakott, Sziget környékén.

Közismert, jóravaló, vallásos családja volt.

Többszáz embernek adott munkát, köztük több

zsidó családnak is biztosítva volt általa a

megélhetésük.

Róna hitközségének éveken keresztül Ros

Hákolja volt, mely feladatot odaadóan látta el.

Ünnepek alkalmával Sprinca felesége terített,

süteményekkel teli asztal mellett várta Róna

"kehiláját" (közösségét) a kiddusra. Sajnos

azonban, 1944-ben Sövuot ünnepén a rónai

kehila már a gettóban volt.

Ezután a Jéger családot is — Becálelt,

Sprincát, Chájcsut, Mosikót, Joszikát és engem,

Szerit is— gettóztak és deportáltak. Csak apám

és én éltük túl a Vészkorszakot a családom
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utolsó szavai ezek voltak: "Elvették a füstölt

húsunkat, - a szerencse kisérjen". Azóta nem

láttuk apánkat, és senki nem emlékezett rá.

Megérkeztünk a fürdhöz és levetkztünk.

Mindegyikünk mellett egy kupac ruha maradt,

abban a hiszemben, hogy a fürd után mindenki

felveszi a saját ruháját. De elvették a ruháinkat,

és a fürd után mindenki kapott egy felsruhát,

fehérnem és alsóruha nélkül. Csak a cipk

maradtak a kezünkben.

Auschwitzban a C tábor 20-as barakkjához

érkeztünk. Ez volt a tábor legátkozottabb

blokkja. Nem voltak benne priccsek. Minden

takaró nélkül a padlón feküdtünk. Az es
beszivárgott a barakk belsejébe. 1200-an

voltunk ott nk borzasztóan összezsúfolva.

Ülni nem volt hely. Egymáshoz préseldve

feküdtünk. A blokk álteste egy olyan n
volt, aki nem viselkedett velünk rendesen.

Meglehetsen kegyetlen volt. A nk többsége

Somkútról és környékérl származott. Az
ételt ötösével kaptuk egy edényben. Sorjában

mindenki szürcsölt az edénybl.

Akkor ébresztettek föl minket számlálásra

(appel), amikor az ég még tele volt csillagokkal.

A létszám ellenrzésekor hosszú órákig álltunk,

míg a németek be nem fejezték a számolást.

Auschwitzból Görlitzbe vittek dolgozni

fegyver és lszergyárakba, amelyek nagy

területen voltak szétszórva. Én az O.P. gyárban

dolgoztam, ahol emberségesebbek voltak a

viszonyok. Ott már mindenki saját tányért

kapott. 12 órát dolgoztunk szünet nélkül, egy

hétig nappal, egy hétig éjszaka.

Egyszer a parancsnokok rendeztek egy

szelekciót, amikor az idsebbeket és a

gyerekeket kiválasztották. Anyámat is kivették

a sorból. Megpróbáltam utánaugrani, két pofont

kaptam, és a sorban maradtam. Azokat, akiket

kivettek a sorból a nagy kapu mellett gyjtötték

össze. Anyámnak hatalmas akaratereje volt.

Sikerült kisurrannia ebbl a körbl, de félt

visszatérni a 20-as bolokkba, és a 21 -es

blokkba ment be. Ott éjszakázott. Másnap
csatlakozott hozzám a 20-as blokkba, és így
maradtunk együtt a felszabadulásig.

Joszipovics Simon (Simi) története

• -

Apám Jona (Jen) Joszipovics 1895-

ben született. Mindketten Szigeten

(Máramarossziget a

ford.) születtek. 1918-ban

házasodtak össze. Apám
foglalkozása molnár volt.

Hagymáslápos (Lapusel)

falu malmában dolgozott.

Én, az elsszülött

Simeon (Simi) 1919-ben

születtem. Szimha öcsém

1922-ben született Zazar

faluban, ahol apám malmot bérelt. Ott született

Hermán (Hirs Léb) öcsém is 1924-ben,

Ábrahám (Bumi) 1926-ban, Volf (Valvi)

1928-ban. Lea húgom 1930-ban született.

Apám nagyon vallásos zsidó volt. Egy

jesiva-bochert vett hozzánk, aki a délutáni

órákban a Tórát tanította nekünk. Déleltt a 4

km-re lév román állami iskolában tanultunk,

ahová télen-nyáron gyalog jártunk.

15 évesen Nagybányára költöztem szakmát

tanulni. Apám azt akarta, hogy a faluban

maradjak és a malomban dolgozzak, én

azonban arról álmodtam, hogy bekapcsolódom

a kereskedelmi életbe. Fölvettek segédnek

Frankovics Aladár írószer és könyvesboltjába,

ahol addig dolgoztam, amíg be nem jöttek

a zsidókat támadó törvények. 1941-ben

Budapestre utaztam, Hermán öcsém Bányára

ment szabóságot tanulni, azután is

Budapestre érkezett. A többi testvéreim a

szüleimmel maradtak, míg Auschwitzba nem
deportálták ket. Apámat elzték malombeli
munkájából, és kocsisként dolgozott a Delta

gyárban. A család nyolc tagjából három tért

vissza: Én és két öcsém, Hermán és Ábrahám
(Bányán lakik).

1942 szén Budapesten tartózkodva

munkaszolgálatos behívót kaptam.

Jelentekeztem a parancsnokságon Tasnádon,

és bevonultam a 12/13-as egységhez. A
század egy nagy magtárban volt elszállásolva.

Találtam két bányai barátot, Freund Mikit

(nyomdász) és Róth Motit (fazekas).

Elhatároztuk, hogy mindent megteszünk,
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Herskovits József története

Nagyapám Herskovits Meir és fia

Herskovits József, Kissikárlón laktak 1938-ig.

Abban az évben Nagybányára költöztek saját

lakásukba a Péter Deák utcába.

Boldog családi életet éltek Fiai

gimnáziumban tanultak. Herskovits József

a Phnix gyárban mint segéd raktárnok

dolgozott, felesége, Berta háztartásbeli volt és

gyermekei nevelésével foglalkozott. Nagyapám,
Herskovits Meir ids volt, és az egész család

szeretetének és tiszteletének örvendett.

1944 májusában vitték be a gettóba

Nagyapámat 86 évesen, nagybátyámat

Herskovits Józsefet 50 éves korába, feleségét

Bertát és két fiukat, Mosét és Zeévet.

Nagyapám és Nagybátyám az auschwitzi

gázkamrákba vesztették életüket. Berta és két

fia, Mose és Zeev visszatértek Nagybányára

1945 Júliusában. Izráelbe alijáztak és nagy volt

az örömük, hogy a család egy része együtt

van. De szívük nagy bánatára boldogságuk

nem tarthatott sokáig. Berta néni meghalt és a

Czur-Sálomi temetben alussza örök álmát.

Mose fia Kanadába vándorolt és évek

múltán Torontóban halt meg. Fiatalabb fia, Zeev

egyetemi tanár, Clievlandban él a családjával. A
fenti rövid sorokat Herskovits Meir nagyapám

és József nagybátyám mint els unokájaként,

tiszteletükre írtam.

Frank Jonátán, Rámát Gánn

dr. Herskovits (Harel) Zeev

(Cleveland, Ohio)

Szüleim, Grossfeld Berta és Herskovits

József Kis-Sikárlón laktak. Els emlékeim

e faluval kapcsolatosak,

ahol megszülettem, 1930-

ban. Nehéz, de jó falusi

életet éltünk. Házunk

ajtaja mindig nyitva

állt
' a távoli rokonok

és családtagok eltt is.

Ünnepekkor a ház mindig

megtelt velük.

1938-ban költöztünk

Nagybányára, ahol apám a Phnix gyár

ellátási és felszerelési részlegében dolgozott.

Házunkban lakott még szüléimén és

nagyapámon, Herskovits Meiren kívül

unokatestvérem, Frank Jonatán, valamint

nagybátyám, Grossfeld Jaszil. Nagyon
kellemes emlékeim vannak errl az idszakról.

A családtagok között nagyszer viszony volt,

amit nagyon szerettem. A legszebb emlékeim
az iskolából vannak és a helyi Hánoár Hácioni

szervezetbl, amelyben aktív tag voltam.

Emlékszem a helyi focicsapatok játékaira is,

amelyeket mindig nagy érdekldéssel néztem.

1940-ben, mikor bejöttek a magyarok,

egyre több és szigorúbb megszorítás lépett

életbe. 1944-ben a helyi gettóba vittek

minket. Onnan Auschwitzba deportáltak, majd
Matthausenbe vittek, onnan pedig Ebensee-be,

ahol 1945 május 5-én ért a felszabadulás.

Szerencsés voltam és túléltem, egy a sok

velem egykorú közül. A mai napig nem tudom
megérteni, hogy a németek miért ontották így

felénk, zsidók felé ezt a mérhetetlen nagy

gylöletet és kegyetlenséget. Hogyan tudtak

egy ennyire embertelen cselekedet végrehajtani

az akkori felvilágosult Európában!? És nekem
sikerült túlélnem.

Izsák Ilona története

Kolcira (Somkut)

Mieltt férjhez mentem, Herskovits Ilonának

hívtak. Megboldogult férjem neve Izsák

Tibi volt. A bor-patak-i

gettóban voltam.

Szüleimmel együtt

érkeztem Auschwitzba.

Apám azonnal a bal

JJlJH

,

oldalra ment, míg anyám

és én jobbra. Anyámat

1 IPl is a bal oldalra küldték,

de kisurrant onnan

és csatlakozott hozzám.

Anyám nagyon együtt akart lenni velem.

Ennek köszönhet, hogy életben maradt.

Magunkkal vittünk egy nagy táskát tele

füstölt hússal, amit ellvettek tölünk. Apám
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tiszt és kiválasztott 6 fiatal lányt, köztük

húgomat és engem, és visszavittek Budapestre,

elszállásoltak a téglagyárban.

Rövid id múlva a táborba érkezett a

Svéd Vöröskereszt küldöttsége és mindenkit

elhelyeztek egy négyemeletes épületben. Az
épület fölrobbant és az emberek többsége

meghalt. A megmaradtakat a Duna partjára

vitték és ott a folyóba ltték. Húgom és

én a vízbe ugrottunk mieltt a golyók

elértek volna hozzánk, és a hideg vízben

úsztunk, míg egy halászhajóhoz értünk. A hajó

tulajdonosa összeszedett minket és szállást

adott otthonában. Hamis papírokat szerzett

számunkra és munkát egy katonai varrodában.

Egy földalatti pincében laktunk a város áprilisi

fölszabadulásáig.

Hersch Olga története (Herskovits)

Somkút

Apámat Herskovits Bernátnak hívták, 60
éves volt. Anyám 51 éves volt. A paliszai

(pliszé?) szakmában dolgoztak Somkúton. Ott

laktunk az 1944-es deportálásig. Be kellett

mennünk a bor-pataki gettóba. Nagybányán
bevagoníroztak minket, és Auschwitzba
deportáltak. Ott elválasztottak a szüleimtl,

akiket azóta sem láttam. 34 éves Szerén

nvérem szintén nem tért vissza.
A

En, Olga, több helyen dolgoztam, legtöbbet

a Szudéták vidékén található Weiss-Wasser
nev városban egy fegyver és lszergyárban.

A gyárat "Papier"-nek hívták.

Visszatértek. Jen bátyám is fölszabadult a

munkaszolgálatból

.

Mikor ezen sorokat írom, már csak egyedül
én, Olga maradtam meg családomból. Petach-
Tikván lakom, és itt is a Somkúton zött
foglalkozásból élek.

Herskovits Efráim története

Monostor

A háború eltt családunk 9 fbl állt:

apám, Herskovits Izrael, anyám, Majta Dina,

a fiútestvérek: lehák Júda, Mose Menasse,

én, Efráim, a leánytestvérek: Mirjam, Eszter

Grojne, Frida.

A szülk elpusztultak a Shoában. Ichák

Juda fivérem nem tért vissza, és nem

tudom, hogy mi történt vele a Shoában.

Menassét Mauthausen táborban ölték meg,

Mosét Günzkirchenben, Mirjam Auschwitzból

Bergen-Belsenbe érkezett, Eszter Grojne

nvérem is ezt az utat járta meg. Mindketten

Bergen-Belsenben haltak meg a németek

által megmérgezett kenyér miatt. Ott vannak

tömegsírban eltemetve.

Frida nvérem nem hagyta el Auschwitzot,

mivel fájt a lába, és a Vörös Hadsereg

felszabadította. Engem is az oroszok

szabadítottak föl. Súlyos sérüléssel hazatértem

és rokkant maradtam.

Herczlinger szi története

Noti Charlotte nev édesanyám másodszor is

férjhez ment, és Budapesten lakott. Anyám
testvéreinek, Korenreich

Fülöpnek (Lala) és

Imrének faáru kereskedése

volt Nagybányán. Amikor
1942-ben Lala bevonult

munkaszolgálatra, anyám
és húgom Nagybányára
érkeztek, hogy vezessék

az üzletet. Én is 1942-

ben utaztam Nagybányára.
1944 májusában anyámat és Sosáná húgomat
bevitték a gettóba, és onnan deportálták
Auschwitzba, ahol elpusztultak. Én 1944.
május 3-án Szamosújváron voltam, ott vittek
be a város gettójába, onnan a kolozsvári
gettóba, és deportáltak Auschwitzba.

A kauferingi és a landsbergi táborba
szállítottak, és építkezésen dolgoztam.
1945-ben fölszabadultam és visszatértem
Nagybányára. 1990-ben alijáztam Izraelbe,
Kirját Bialikban telepedtem le feleségemmel
és két gyermekünkkel.
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a bergen-belseni tábor irányába. Csak két

vagon maradt épségben, és én az egyikében.

Míg öntudatomnál voltam, miközben az egész

területet hullák árasztották el, vér, tz és

füst, menekültem a közeli erd belsejéig.

A nácik a többi megmaradtakkal együtt

elfogtak és Bergen-Belsenbe vittek. Állapotom

napról-napra rosszabbodott, tifuszos lettem,

egész testem tele lett tetvel.

Egy reggel annyira összeroppantam, hogy

halottnak néztek és kivittek a hullák dombjára.

A leveg sértette a bensmet és magamhoz
tértem az ájulásomból. A földeken dolgozó

lányok csoportja bevitt a barakkjukba. Kaptam

egy nyers krumplit. Minden bizonnyal ez a

krumpli mentette meg az életemet. Rövid

idn belül megérkeztek a szövetségesek és

fölszabadították a tábort. 29 kg. voltam. A
kórházban szépen ápoltak. Lassan elkezdett

visszatérni az erm, láttam a fényt és a

szabóságot a sötét alagút végén.

Egy, a kórházba látogató katonai rabbi

szemügyre vette a karomra sütött számot,

(12960) és felfedte elttem, hogy a számjegyek

összeadása 18-at eredeményez, vagyis az élet

(chaim) szó betinek együttes számértékét,

ami a reményt jelezte. Viszontagságok

közti felserdülésemben dönt jelentséget

tulajdonítok a Dr. Helfgut (ma Azarie)

rabbitól nyert lelki támogatásnak és erkölcsi

segítségnek, mely életkedvet és megújult

reményt nyújtott egy szebb jövhöz. Ebben

igaza volt.

Amikor hazatértem (újra Romániába),

nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az egész

családomból csak ketten maradtunk, Nachman

öcsém és én. Apámat és másik öcsémet egy

héttel a felszabadulás eltt ltték agyon, amikor

megpróbáltak krumplit csempészni az éhségtl

haldokló zsidóknak.

1947-ben ismertem meg férjemet, Jakov

Herskovitsot. is egyedül maradt meg
családjából. Elveszítette a feleségét és két

lányukat. Férjemmel, Nachman öcsémmel és

feleségével elhatároztuk, hogy a helyünk

mostantól kezdve Erec Iszraelben van. Hosszú

és fárasztó vándorútra keltünk, melynek célja

Izrael állama volt. Határokat átszel utakon

többször elfogtak és börtönbe vittek. Hat
nehéz hónap elteltével végül megérkeztünk

az országunkba. Két fiunk született, Asher és

Ruven. öt unokás nagymama vagyok. Egyikük
az Izraeli Honvédelemben szolgál.

Boldoggá tesz, hogy révbe értünk örökkön

örökké.

Hartman (Bemart) Dina története

Monostor

Szüleim, apám, Bemart Smuel és anyám,

Ella (Leib), Monostoron laktak. Nyolc

gyermekük született.

Két lányuk Amerikába

érkezett, egyikük az

Egyesült Államokba,

másikuk Argentínába.

Ott mentek férjhez és

alapítottak családot.

Apám katona volt az

Els Világháborúban.

Kereskedelemmel

foglalkozott. Nem voltunk jómódúak,

de szüleim segítették a rászorulókat

lehetségükhöz mérten. Szombati és ünnepi

vacsorákon vendégül láttuk a szegényeket és

a városkánkba érkez kéregetket.

Szüleim, nvérem és három gyermeke

Auschwitzba érkezésük után a máglyára

kerültek. 5 bátyámat behívták munkaszolgálatra

és ott megmaradtak. Apám 70, anyám 56 éves

volt.

En, Dina 1944. márciusában Budapestre

érkeztem Judit húgommal. Március

végén a ferihegyi táborba vittek,

és lövészárkot ásattak velünk. Késbb
átszállítottak a csillaghegyi táborba mindenféle

kényszermunkára. Májusban bevittek a gettóba,

amit Budapesten a Wesselényi utcában hoztak

létre, és novemberig ott voltunk.

1944. novemberében indult el a halálmenet.

Gyalog meneteltünk éjjel-nappal a nyugati határ

felé. Szakadt cipben vérz lábbal. Aki nem
bírta a szörny viszontagságokat, agyonltték

és otthagyták az út szélén. Mikor a határra

értünk, hirtelen odaérkezett egy magas rangú
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nagyon büszke vagyok. A legtöbb gyermekem

és unokám itt él, Izraelben. Egy részük

Londonban és Antwerpenben lakik.

Anyám, szül. Leb Szárá, 1982-ben hunyt

el Antwerpenben.

Herskovits Eszter története

Szüleim, Ruven Zeev és Grün Lea a Somkút

körzetében lév Lucacesti faluban laktak.

Gyermekeik voltak: a

nálam fiatalabb Nachmann

és Jonathátn, és én, Eszter.

Egy tanyán laktunk,

körös-körül olyan házak

voltak, amelyekben csakis

gójok éltek, mi voltunk

a falu egyetlen zsidó

családja. A szomszédos

falvakban még élt mintegy

10 zsidó család. Apám volt a kicsiny közösség

vezetje. A házunkban volt egy szoba, melyben

a gyermekeket a szent tudományokra tanították.

A ház mellett volt egy nagy konyha, asztal

és kb. 10 szék, a faluba betoppanó vendégek

és az adományok gyjtésére jöv vendégek

számara. Mindez addig történt, míg el nem
vittek minket a borpataki gettóba.

Ugyanazon a szép napon, ráadásul

ironikusan a Savuot, a Tóraadás ünnepének

els napján szekerek érkeztek, rápakoltatták

a kevés magunkkal vihet ingóságunkat és

elvittek a környék összes zsidójának gettójául

szolgáló lóistállóba. Apámat és még néhány

jómódú zsidót a rendrség emberei padra

fektették és durván megverték, hogy felfedjék

hova rejtették vagyonukat.

A gróf kastélyának az istállójában mintegy

három hétig maradtunk, amíg föl nem raktak

az auschwitzi haláltábor felé tartó vonatra.

Nehéz leírni, amin a vagonban mentünk
át, a zsúfoltságot, az elviselhetetlenségig

növekv bzt. Minden szükségletünket mozgási
lehetség nélkül a vagonban végeztük. A teljes

utazás során nem jutott élelem és víz a
szánkhoz. Sokan nem bírták a szenvedést
és öngyilkosok lettek. Furcsa kifejezni, de
örültünk, hogy a táborhoz értünk, még ha

munkatábor is. A tábor bejáratánál lév

nagy felirat azt hirdette, hogy "A munka

szabaddá tesz", egy bizonyos szabadságnak

és tágasságnak naív érzékelését nyújtotta, a

fülledtség miatt, melyben az odaszállító szörny

vagonban volt osztályrészünk.

A keser valóság rögtön érkezésünk után

megcáfolta ezt. SS tisztek Mengelével az

élükön szétválasztottak minket, gyalázatosán

egy mondattal tudatva, ki jobbra, (életre), ki

balra (halálba). Anyámat balra, engem jobbra

fordítottak. Ekkor láttam utoljára anyámat.

Be kellett mennünk egy barakkba, amit

villanyvezetékes szögesdrót-kerítés vett körül,

rtornyok, vad kutyák. Ekkor megértettük,

hogy innen nem áll szándékukban élve kivinni

minket. Mikor megkérdeztük, hogy hol vannak

a szüléink, a hatalmas krematóriumokra és a

kéményekre mutattak, melyekbl fekete füst

szállt felfelé. Mengele kéthetente sorakozót

rendezett a barakkokban, melyeken kegyetlen

kísérleteihez és a gázkamrákhoz válogatott

nyersanyagot.

Engem is kiválasztott a gázkamrába

küldésre, de szerencsémre javítást végeztek a

gázkamra vezérlésében és túléltem. Visszavittek

a barakkba. Amikor újra jött Mengele körsétáját

megtartani, szörny rémület fogott el és ers
gyomorfájást éreztem. Ösztönösen kirohantam

és íme magába a halál angyalába ütköztem.
• •

Oköllel belémvágott és megkérdezte, hogy
"Hová futsz, koszos zsidó?" Biztos voltam

benne, hogy végem van. Ekkor ránézett az

egyik katonájára és utasította, hgy vigyen a

"rendeljébe", ahol embereken kísérletezett.

Mintegy 6 hónapig maradtam ott. Olyan
borzalmaknak voltam tanúja, melyet az ember
nem tud leírni és papírra vetni. Testrészek

érzéstelenítés nélküli kivágása és kiszakítása,

újszülöttek kitépése az anyjuk méhébl és

kivetésük az ablakon. Mindez az áldozatok
szörny segélykiáltása közepette.

Hat örökkévalóságnak tn hónap elteltével

elvittek egy fegyvergyárba Németországba.
Naponta egy szelet kenyeret és fbl készült
levest kaptunk. Három hónap kényszermunka
után ha nem is gázkamra, de súlyos
bombázások érték a gyárat. Vonatra tettek
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Hersch Margaréta (Manci) története

A háború eltt családunk négy fbl
állt. Apám, az 1893-ban született Hersch

Éliás, anyám, az 1894-ben született Hanni

(Rosenfeld); bátyám, az 1921-ben született

Andrei (Bandi); én, az 1923-ban született

Margaréta vagyok.

Apám gépészként dolgozott a dési

üzemanyaggyárban. 1936-ban családunk

Nagybányára költözött. Apám a Phnix gyárban

dolgozott.

Anyámat bevitték a nagybányai gettóba,

deportálták Auschwitzba, és nem tért vissza. A
gázkamrában vesztette életét. Engem, Hersch

Margarétát 1941 augusztusában bebörtönöztek

antifasiszta tevékenységért. Budapestre vittek

a rendrség parancsnokságára. Toloncházban

helyeztek el. Három hónapos fogvatartás

után hazatértem Nagybányára és rendri

felügyelet alatt álltam. 1943. májusában

beidéztek Szatmár városba, ahová az én

ügyemet tárgyaló budapesti bíróság kiküldöttje

ellátogatott, s 6 hónapi börtönre ítéltek.

De ennek végerehajtását elhalasztották, mivel

kiskorú voltam, és újra rendri felügyelet alá

vettek Nagybányán.

1944. április 4-én a nagybányai rendrség

elzárta apámat, másokkal együtt, mint például:

Rosenblum Olga (Ábrahám), Bíró Éva (Klein),

Kornrein Rózsi (Adler). Ábrahám Elza, dr.

Sarudi, dr. Troplovits. Két hét vizsgálat és

kínzás után mindenkit Budapestre vittek a

Toloncházba. Onnan küldték ket Auschwitz-

Birkenauba. Apám a gázkamrában vesztette

életét.

Miután számot tetováltak a karomba,

Berndorfba vittek munkatáborba. Ott

szabadított föl a Vörös Hadsereg 1945. május

9-én. Május végén érkeztem Nagybányára.

(Bandi) Andrei bátyámat 1942-ben behívták

a hadseregbe, és Budapesten volt. Késbb
áttették munkaszolgálatos egységhez. Az

1944. március 19-i német megszállás után

megszökött a munkaszolgálatos századtól, és

elrejtzött Budapesten. Részt vett a náci

rendszer elleni mozgalom tevékenységében.

A város felszabadítása után szintén visszatért

Nagybányára.

Hirsch Aliz története

Én, Hirsch Aliz 1924-ben születtem

Nagybányán. Apám, Hirsch Ábrahám,

Nagybányán született 1901-ben. 1944 június

11-én hurcoltak el minket Auschwitzba.

Édesanyámat és engem jobbra irányítottak,

mint az öcsémet, Joszefet. Három hét

után Riga- Kaiserwaldba vittek minket, ahol

egy hónapig voltunk. Dundarigában ismét

szelektáltak bennünket, majd onnan a Danzigtól

20 km-re fekv Gutova nev koncentrációs

táborba szállítottak minket, ahol két hónapot

töltöttünk. Január 2-án szabadultunk fel

az oroszok által. k Deutsch-Erlandba

vittek minket, onnan pedig Bialistokba.

Hat hónapig voltunk Oroszországban. Onnan

Czernowitzba szállítottak, majd Aradon át

visszakerültünk Nagybányára. Apámat és a

16 éves öcsémet Auszchwitzból Matthausenbe,

Evenseebe és Dachauba vitték. Édesapám

Dachauban meghalt, ahol holttestét elégették.

Öcsém Dachauban szabadult fel és

visszatért Nagybányára. Ma már az Egyesült

Államokban él, családja nyolc tagból áll -

gyerekek, unokák, dédunokák.

Nagymamám bátyját, Hirsch Jákobot

(Akivá), a hitközség elnökét feleségével, Rózsi

nénivel és két szép lányával, Elzával és

Klárával együtt deportálták. Mindannyian a

krematóriumban égtek el. En semmit sem

ettem Auschwitzban, mivel nem volt kóser.

Húsz kilót fogytam. Sántítottam, mikor Bányára

értem. A nehéz munka miatt reumatikus lázat

és isiászt kaptam, mivel a nagy hidegben

csak szoknya volt rajtam. Védárkokat ástunk

tankok ellen. Az ételadagunk egy szelet kenyér

és egy kis átlátszó leves volt, amibe még csak

egy kis krumplit sem tettek. Kénytelen voltam

édesanyám és sovány, legyengült, 16 éves

unokahúgom, Rachel Lebé helyett is dolgozni.

is túlélte a borzalmakat és szép, boldog,

vallásos családot alapított. Az én gyermekeim

és unokáim is mind nagyon vallásosak. Erre
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mint pl. a Gutinul Szabósági Szövetkezet.

Ez a szövetkezet 1950-ben alakult —

Markovits Sándor vezetésével - eleinte sok

nehézségük akadt, de odaadó, fáradhatatlan

munkával végül szép eredményeket sikerült

elérnünk. A zsidó iparosok is feladták

önállóságukat és beléptek a szövetkezetbe.

Kezdetben különálló üzlethelyiségekben kellett

dolgozniuk, a késbbiek folyamán azonban

sikerült megszerezniük a szövetkezet számára

a Minerul ut 13. szám alatti központi

nagy épületet irodákkal, raktárral, szabászati

teremmel és egy nagy konfekció-teremmel.

Ezután a szövetkezet elnökévé Grünwald

Kálmánt választották, aki átszervezte a

szövetkezetét, így például Frank Jonatán

lett a Kereskedelmi és Beszerzési Osztály

vezetje, akinek nehéz, fáradságos munkával

sikerült mind a 350 szövetkezeti tagot ellátnia

szövettel és minden más szükséges anyagokkal,

hogy a termelés, valamint a megélhetés

biztosítva legyen. Ehhez nagy segítséget

nyújtottak Ackerman Sinyu, Ferenc Masku,

Rimmer Mose, Stern Mose technikusok és

a fkönyvelk, a bukaresti (UCECOM) és a

megyei központból (UNIÓ).

A Gutinul volt a legnagyobb szövetkezet,

sok zsidó taggal: Levendula Jen raktáros,

Hirsch Jen pénztáros, Feldman Buba és Glozer

Éliás szekcióvezetk, valamint a szabászok és

más szakemberek, Grünberger Túli, Herskovits

Zoltán, Turteltob Jen, Rozenfeld Heinrich,

Muszkái Helén, Jakabovits Zoltánná. A
szövetkezet a késbbiekben több szakmával

bvült. A szcsök között volt Lax Mendel,

Szál Péter, a fényképészek között Simon

Magda és Deutsch Hermán, a kötszakmából

Fischer Vilmos és felesége, Klein László és

felesége, az optikusok között Noé József és

felesége, a cégtáblafest Berkovits Mendel, az

aranymves Feldman és Fligman Jakab Jen,
valamennyien szekcióvezetk.

A Tálpá nev cipész szövetkezetben is több

zsidó vezet volt. Vohl Lajos elnök, Perl Antal

beszerz, Markovits Marci szekcióvezet és

szabász, Indig Mose szekcióvezet, valamint

Berkovits Mihály, aki az erdmunkások
és bányászok részére készített bocskorokért

volt felels. A vasasok szövetkezetében, a

Ferometálban szintén több zsidó vezetségi tag

volt, Dávidovits Lipót kereskedelmi felels,

Ferencz Sanyi és Schn Avram technikai

vezetk, Kohn Simon, bádogos felels.

1959-ben a szövetkezeti központ rendelete

alapján át kellett szervezni az összes

szövetkezetét a helyi lakosság ellátására.

A Gutinul vette át az összes nagybányai

szövetkezetét, csak a Tálpa cipszövetkezet

maradt önálló. A Gutinul huszonhárom

szakmából álló nagyszövetkezet lett, több mint

nyolcszáz taggal. Vohl Lajost választották meg

elnöknek és Rumpold Imrét fkönyvelnek.

A Frank által vezetett Beszerzési Osztály két

taggal bvült, mert az anyagok és különböz

alkatrészek beszerzése nagyon nehéz feladat

volt. A Higiénia fodrászat is beleolvadt a

Gutinulba, itt Frenkel Zoltán lett az üzletvezet.

A fogászati szekciót Farkas Aladár, a villany- és

rádió szekciót Herz és Wirth vezették. Nagyon

jó volt az együttmködés a fkönyvelvel,

annak érdekében, hogy a pénzügyi helyzet

rendben legyen, a vásárolt áruk, anyagok,

alkatrészek határidre ki legyenek fizetve és

hónap végén minden dolgozónak biztosítva

legyen a fizetése. Fontos volt, hogy ne

legyen feleslegesen vásárolt anyag, alkatrész. A
szövetkezet komoly segítséget kapott az UNIÓ
szövetkezeti központtól, igy haszonnal zártuk

az évet, annak 15-20 százalékát elosztották

a tagoknak, amely pénzösszeg megfelelt egy

tizenharmadik havi kisebb fizetésnek.

A fenti adatok az 1961 októberéig terjed

idszakra vonatkoznak. Ezalatt az id alatt

én magam is a szövetkezetben dolgoztam

tizenegy éven keresztül. 1961 októberében

megkaptam az útlevelet, így kivándoroltam

családommal Izraelbe, a mi saját szeretett

országunkba. A fent említett dolgozók 90
százaléka szintén áttelepült Izraelbe, ahol

áldásos munkával építjük saját országunkat.

Sajnos a fent említettek közül már sokan

nincsenek az élk sorában, legyen áldott a

nevük.

Dolgoztak még a Szövetkezetben, mint
tisztviselk, Frenkel Neli és Markovitsné.
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sokoldalú volt, amit fleg Purimkor tudott

csillogtatni, mikor is napi témákat érint

vicceket és anekdotákat mesélt, az Eszter

Könyvének alakjai szerepeltetésével. Viccei

nagyon sikeresek voltak hallgatói körében. A
vicceken kívül azonban írt színdarabokat is,

amelyeket színpadra állított és rendezett.

Pészách eltt a macesz- sütdében dolgozott,

mint kemencemelegít.

Grün Mihály, feleségével, Godel Ilonkával

és négy gyermekükkel együtt érkezett

Auschwitzba. A gyerekek közül csak Bábu és

Misu maradt életben. A háború után Misu a

"KKL" megbízottjaként dolgozott Temesváron.

Baba férjével, Taitelbaum (Tamari) Jencivel,

gyermekeivel és unokáival Rishon Lezionban

lakik. Grün Misu (ma Várkonyi) és felesége,

Rosenblum Stefi az Egyesült Államokban

élnek, Miami Beach-ben, és a szállodaiparban

dolgoznak. A szállóban néha szerveznek baráti

találkozókat a nagybányaiaknak.

Goldstein (Markovits) Matilda

(Tila) története

Családunk tagjai a következk voltak: apám,

Markovits Ábrahám, anyám Fülöp Peszel,

én Tila, az 1930-ban

született elsszülött lány,

Gitel húgom aki

1932-ben, Frida 1934-

ben, Minda 1936-ban,

Dávid Léb kisöcsém,

aki 1939-ben született.

Nagybányán laktunk.

1936-ban csatlakozott

a családhoz Fülöp

Sifra nagymamám. 1942-ben szüleim

örökbefogadtak egy Csehszlovákiából,

Einhornból menekült gyermeket.

A házunk hagyományrz, vallásos és

meleg zsidó ház volt. Apám bor-és szeszesital

keresked volt. Kóser bort termelt az

egész környék számára. Áldás volt apám

munkáján, és tisztességesen keresett. Általános

s zsidó mveltséget kaptunk Nagybányán. A
házunk cionista is volt. Apám tevékenyen

a Mizrachi mozgalomhoz tartozott. Különféle

összejöveteleken képviselte a mozgalmat.

1940-ben drasztikus fordulat állt be a

helyzetünkben. Amikor a magyarok bevonultak

a városunkba, nagyon megijedtünk. Másnap
megtörtént a cionista és a kommunista

mozgalom letartóztatása. 1942-1944-ben jöttek

a munkaszolgálatos behívók. Amikor bevittek

a gettóba apám munkaszolgálatos volt, és

úgy véltük, jobb neki, ha az egységénél

marad. Pészach másnapjától Savuot utánig a

téglagyárban helyeztek el. A szabad ég alatt

éltünk. Mindenki úgy rendezkedett be, ahogy

tudott. Azt ettük, amit otthonról elhoztunk.

Savuot után vonatokon a koncentrációs táborba

vittek. A vagonok körülményeit nem ecsetelem

hosszasan. Embertelen volt. A részletek

ismertek, összegyjtötték ket.

Amikor Auschwitzban kiszállítottak a

vagonból, szelekción mentünk át. Anyámat,

nagymamámat, két húgomat és öcsémet a halál,

a gázkamrák felé fordították. Nagynénémet

Sara Rivkát, aki 1944-ben csatlakozott hozzánk,

a B táborba vitték be. Húgomat és engem

a C táborba, a 8-as barakkba, ahol 11-16

éves gyerekek voltak. Két hónapig voltunk

ebben a barakkban. Néha nehéz köveket kellett

cipelnünk. Ebben a két hónapban szelekciók

zajlottak. Az egyiken elvitték a húgomat,

akit azóta nem láttam. Mellesleg húgom

igen tehetséges volt költészetben, éneklésben

táncban és tornában.

Késbb Guzen táborában voltam és egy

repülgép szerel gyárban dolgoztam. A front

közeledtével gyalog meneteltettek Bergen-

Belsen irányába, ahol 1945 április 15-én

fölszabadultam. Beteg voltam és kórházban

ápoltak. Hat hónap múlva hazatértem 1946

december végén.

" Gutinul " szövetkezet

Frank Jonatán leírása

A Vészkorszak elmúltával minden volt

munkszolgálatosnak és szakembernek be

kellett lépnie egy termelszövetkezetbe,
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emlékem az ekkor látott megrendít tragédia.

Mikor apám került sorra a szelekciónál,

Mengele bottal a kezében kihirdette: Dér

altér geht auf links" ("Ez az öreg balra

megy.") Mintegy nyolc nap elteltével Ábrahám

testvéremmel együtt Varsóba vittek. Egy újabb

szelekció során kiválasztották a fizikailag ers

embereket az elpusztított varsói gettó utcáin a

kövek összeszedésére. A megszabott mennyiség

fejenként napi 2000 tégla volt. Segítettünk a

gyengéknek teljesíteni a napi követelményt.

Addig voltunk ezen a helyen, amíg

a Vörös Hadsereg hadoszlopai meg nem

közelítették Varsót (1944. október-november).

Bevagoníroztak minket, s Németországba

viettek a dachaui táborba. Az úton sokan

éhenhaltak. Ezek alatt a napok alatt nem

kaptunk enni-inni. Igen sokan elgyengültünk,

és teljesen elertlenedve érkeztünk meg.

Amikor Dachauba értünk, a németek deszkákat

szorítottak a vagonok ajtajához, legurították

rajtuk a halottakat és azokat, akik nem
bírtak kiszállni a vagonból. Mindezeket,

élket és halottakat egyaránt, a Dachau-tábor

krematórimába vitték.

Dachauból egy további szelekció után

átvittek a München melletti Müldorf-i táborba.

Itt együtt voltam Ábrahám nev testvéremmel.

Egy föld alatti repülgép-gyárban dolgoztunk.

Ezek után Kaufering táborába érkeztünk. Ebben

a táborban Ábrahám fivérem tífuszt kapott.

Magas lázzal felém fordult, és jiddisül ezt

mondta: "Chaim, laz mich nischt starben von

hunger." (Chaim, ne hagyd, hogy éhenhaljak").

Ezek a szavak a mai napig égetik a bensmet.

Én is megbetegedtem, de életben maradtam.

Késbb a Landsberg-i táborba vittek (testvérem

ekkor még életben volt). Amikor az amerikai

katonák megérkeztek (1945. április 9.) fivérem

teljes legyengülés következtében meghalt.

A felszabadulás után az amerikai katonai
c

irányítástól "személyazonossági papírokat"

kaptam, amit a mai napig magamnál rzök

Glück Ichák története

Apám, Joszef Cvi, Slomo Zalman Glück

fia, 1882-ben született a máramarosi Akna-

Sugatagon. Anyám, Mirjám (Manci) Baruch

Menáhem és Ruth Stein lánya 1887-ben

született Szigeten. 1920-ben házasodtak össze.

Nyolc gyerekük született. 1905-ben, még

házasságuk eltt, apám kivándorolt az USA-ba,

és 1909-ben visszatért. Szüleim Nagybánya

körzetében Tauti de Sus faluban laktak. Volt

egy kocsmájuk és a szomszédos néhány falut

ellátó lisztboltjuk. Gyermekeik: Ichák (1912),

Náchum (1914), Izrael Dávid (1917), Sosana

(1920), Jezékiel (1922), Kálmán (1923), Báruch

Menáhem (1925), Sárit (1928). Sárit születése

eltt apám meghalt a szatmári kórházban.

Ott temették el. Anyám egyedül gondozott 8

gyermeket.

Én, Ichák Glück, 4 évig Nagyváradon

tanultam "Jeszodé ha Tóra" Talmud Tórában,

majd tanulmányaimat Fux rabbi jesivájában

folytattam, mialatt párhuzamosan önállóan

általános dolgokat is tanultam. 1933-ban

behívtak a román hadseregbe. 1937-ben

feleségül vettem Sárát, a Debrecen melletti

nagylétai Gottesmann Chaim rabbi lányát.

Született egy lányunk, Tova (Ágnes).

Budapestre költöztünk és egy férfifehérnem

gyárbeli keresetembl éltem, mely gyár az

egész országban értékesítette termékeit.

1942-ben behívtak munkaszolgálatra és

Ukrajnába vittek. 1945. április 25-én

szabadultam föl. Feleségemet és kislányomat

Auschwitzba deportálták, ahol elpusztultak.

Illegálisan vándoroltam be Izraelbe a Pan
York hajón, melyet a brittek elfogtak

és Ciprusra szállítottak. 1949. februárjában

alijáztam. 1949. szeptemberében feleségül

vettem Chánná Eszter unokahúgomat (a szigeti

Baruch Menáchem Klein unokája), és ikreink

születtek, Mirjam és Lea. 1982-ben feleségem

rákban meghalt. Mirjam lányomnak három
gyereke van, Lea lányomnak négy gyermeke
született.

Grün család

Grün Mihály (Michael) kisvállalkozó volt,

akiben mvésziélek lakozott. Tehetsége nagyon
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már nagyon kevés volt az élelem, nem
lehetett semmit beszerezni. 1945 május 8-án

szabadítottak fel minket az orosz csapatok, és

júniusban már hazaérkeztem Nagybányára.

Csak a sógoromat, Berkovits Mihályt

találtam otthon a családból, aki hívott, hogy

lakjak nála. Késbb az öcsém, Géza is hazajött,

teljesen legyengülve és soványan, mint egy

csontváz, de lassan-lassan felersödött és

rendbejött.

Egy keddi napon kimentünk a

zöldségpiacra vásárolni és ott tudtuk meg,

hogy él a nvérem. Ahogy nézeldtünk a

piacon, egyszerre csak elébünk áll egy férfi és

azt mondja nekünk: "Berkovits, a maga felesége

él, de meg van sebesülve. Mankóval jár, s
//

most egy Ölsz nev helységben van, Braslau

mellett. En személyesen beszéltem vele, innen

tudom, hogy a Weiss Géza unokahúga.

Berkovits, gyorsan haza kell hoznia t onnan,

mert ha nem, elviszik a Szovjetunióba." Ezzel

elköszönt és elment. Nem láttuk t soha többé,

még a nevét sem tudjuk, olyan gyorsan eltnt,

de akárhol is legyen, áldja meg t az Isten!

Mindjárt hazamentünk a piacról és

hozzáláttunk megszervezni a sógorom utazását.

Nem volt nehéz, mert Mihálynak megvoltak az

iratai, amikkel már azeltt is utazott a lágerekbe

felkutatni az életben maradottakat, így az

utakat is jól ismerte, hogy hol tudja t majd

hazahozni. Mihály szerencsésen megérkezett

lszbe és megtalálta Fridust, pontosan úgy,

ahogy az a férfi mondta, mankóval, a lágerben.

Friduson kívül még 231 n tartózkodott ott. A
sógorom pedig megszervezte, hogy az oroszok

beleegyezésével mindannyiójukat hazahozza

Erdélybe.

Pár nappal az eljegyzésünk eltt kaptunk

egy sürgönyt a román határról, hogy Fridus

és Mihály útban vannak hazafelé és rövidesen

találkozunk. Mindenkinek elhíreszteltük, hogy

a nvérem él. Azt a boldogságot, amit akkor

éreztem, csak az tudja megérteni, aki a

Vészkorszakot túlélve élve talált egy halottnak

hitt családtagját.

Közben Jen bátyám is

hazaérkezett augusztusban. Kárpátban

volt munkaszolgálatos, onnan került a

Szovjetúnióba. Ott egy harci századot akartak

képezni bellük, el is indultak Románia felé,

de útközben vége lett a háborúnak, és így

mindenkit hazaküldtek.

így maradtunk életben, a négy nagyobb

testvér. De az a nagy veszteség, ami minket

ért drága szüléink és testvéreink halálával,

és ami az egész zsidó népet érte, mindenhol

és mindörökre a gyászunk marad. Emlékük

örökre bennünk él. A mi új életünk 1945-ben

kezddött, mikor megesküdtünk. Testvéreim

szintén családot alapítottak, mindegyiküknek

vannak gyerekei, unokái.

Született egy édes kis dédunokám is, Korái,

a Vészkorszak utáni negyedik generáció, ami

nagy hálával tölt minket el a jó Isten felé, hogy

életben hagyott minket és, hogy a nácizmus

elpusztult. Mi mindannyian itt élünk Izraelben,

már a hatvanas évek elejétl, gyermekeink,

unokáink mind itt voltak katonák, csak adja a

Mindenható, hogy mindig itt élhessünk, Erec

Iszráelben!

Farkas Mihály története

Monostor, Fauresti falu

1913. november 20-án születtem

Fauresti faluban. Apám, Farkas Slomo

földbirtokos volt. Anyám,

Szeréna (lánykori nevén

Moskovits) háztartásbeli

volt. A család gyermekei:

Farkas Cili, Ica és

Ábrahám. Faurestiben

laktam, és szabóként

dolgoztam. Feleségemet

Sárának hívják, (született

Veinstock). Gyermekeink:

Zsuzsi (Sosana), férjnél van és két gyermek

édesanyja - Ichak, ns és két gyermek apja.

1944. május 4-én bevittek minket a

borpatak-i gettóba. Két hét múlva átvittek

a Phnix gyárban lév gyjt-állomásra. A
nyilaskeresztesek és a csendrök onnan a

vagonokhoz vittek. Kassa állomásán átadtak

minket SS katonáknak. Június közepén

érkeztünk Auschwitzba. Egyik kitörölhetetlen
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alvó-és pihenhely, ennivaló és ha kellett, még

ruhanemvel is ellátták ket. Ezek az emberek

sokszor még egy hetet is eltöltöttek nálunk.

Ilyenek voltak a mi drága szüléink.

És akkor jött a parancs, hogy a 13 zsidó

család el kell, hogy hagyja a falut, nehogy

megfertzzék a székelyeket. A családunk is

- 10 gyerek és a szüléink - ott kellett

hagyjunk mindent, üzletet, házat, berendezve,

árukészletet, sok baromfit, tehenet, lovat, a

padlást tele minden jóval, a pincében sok

hordót valódi juhtúróval. Egy-egy brönddel,

apám a Széfer Tórával felpakolva megérkeztünk

Nagybányára, mert anyám egész családja

ott élt. Alig érkeztünk oda, béreltünk egy

lakást, de olyat, ahol lehetett tehenet tartani,

mert a nagy családnak kellett a tejtermék.

Volt egy kis pénzünk, így elkezdtük az új

életet. Alig voltunk Nagybányán, apánk már

ott is hozzáfogott az önkéntes munkához,

megszervezte a kóser kosztot húsvétra a

munkaszolgálatosoknak a kaszárnyába.

A szomorú vég az lett, hogy 1944

május 3-án bevittek a gettóba, június 3-

án bevagoníroztak - irány a pusztulás.

Apánk, anyánk és hat testvérem elpusztultak

Aushwitzban.

A család nevében írtam le e pár sort -

örök emlékül legyen áldott a nevük.

Frank Miriam története

Nevem Frank Miriam, szül. Pollák. Le akarón

írni azt a történetet, ahogyan megtudtam

hogy a nvérem
Berkovits Frida életbei

van. Fridát és engen

együtt deportáltak, együt

voltunk Auschwitzban i;

a "C" lágerben ha

hétig, míg Mengele szé

nem választott minket ;

# szelektálásnál, azzal a:

ni indokkal, hogy a nvéren
nem való munkára, mert túl sovány. De hát
hogyan lehetett volna joerben, mikor olyan
kegyetlenül éheztünk és szenvedtünk?!

Én bekerültem a "B" lágerbe, ami egyúttal

karantén is volt a munkára kiválasztottak

részére. Ott voltam egészen szeptember 15-ig.

Ez alatt az idszak alatt minden hajnalban

kimentem a villanykerítéshez, hogy lássam,

él-e még a nvérem. Ö nem akart kijönni,

mert attól félt, hogy meglátnak engem és

lelnek, de én mindig addig hívtam, amíg ki

nem jött, és láttam, hogy él. Ha volt valami

kis ennivalóm, a drótkerítésen nyújtottam át

neki.

A következ szelektálás éppen Rosh

Háshánára esett. Mengele kiválasztott 300

fiatal nt, köztük engem is, és mentünk a

fürdbe. Ott levetkzve, lépcszött padokon

ültünk hosszú- hosszú órákon keresztül, a

döntésre várva, hogy vajon kellünk-e még
munkára. Ha nem akkor, onnan nem jövünk

ki többé. Megjött a parancs, kaptunk egy fél

kenyeret, margarint és egy szál ruhát, majd

bevagoníroztak egy szénporos, zsíros vagonba,

megint egy csepp víz nélkül.

Mikor megérkeztünk Görlitzbe, csak nézték

az emberek a menetet, nem tudták elképzelni,

kik lehetnek ezek a sovány, fényes, fekete

teremtmények. Mikor beérkeztünk a lágerbe,

az SS-esek és a gyári vezetk három csoportba

osztottak minket, minden barakkba 100 lányt.

Mindenki kapott egy külön priccset, egy
törülközt és egy tányért. Már kezdtük

embernek érezni magunkat. Beosztottak minket
a gyári munkára, 12 órás váltásban, egy hét

éjjel, egy hét nappal. Repülgép-alkatrészeket

gyártottunk. Februárig dolgoztunk itt, utána
azonban már nem volt több munka, és mivel
közeledett a Vörös Hadsereg, elvittek minket
— 800 férfit és 300 nt — egy hosszú
gyalogmenetre. Ezen az úton 400 férfi pusztult

el, köztük a Rub fiú is Nagybányáról.
Egy hónap múlva visszakerültünk

Görlitzbe. Az úton befogtak minket lovak
helyett, 12 lányt minden szekérhez. így tettünk
meg 35 km-t Oberenesdorfból Görlitzig, majd
meghaltunk a fájdalomtól. Még most is érzem
ennek az útnak a hatását.

A gyárban már nem volt munka,
így kivittek minket 8 km-nyi távolságra

lövészárkokat ásni. Megint sokat gyalogoltunk,
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Frank Jonatán és Miriam leírása

Weiss Béláról és családjáról

Weiss Béla 1909-ben született Felsbányán.

Gyümölcs- és zöldség- keresked volt.

Nagybánya környékén vásárolt almát, diót,

zöldséget és növénymagokat. Csendes, rendes

családi életet élt feleségével, Hanival, aki

1911-ben született Nagy-Nyíres nev faluban,

Somkut mellett. Hani háziasszony volt, otthon

dolgozott. 1934-ben házasodtak össze. Három
lányuk született, mind Nagybányán. Weiss

Bélát munkaegységbe sorozták, Nagybányán

szolgált. Amikor a családját bevitték a gettóba,

is utánuk ment, nem akarta ket magukra

hagyni. Ezért így t is elvitték Auschwitzba.

Ott Bélát dolgozni küldték. A könyörtelen

kényszermunka és az állandó éhezés 1945

januárjában, 35 éves korában végeztek vele.

Pollák család

(Frank-Pollák Miriám leírása)

A háború eltt családunk 12 fbl
állt. Apánk, Pollák József, Krösmezn
született 1893-ban. Három testvére volt,

Pollák Salamon (Munkács), Pollák Hanna

férjezett (Edelstein), Pollák Regina, férjezett

(Scherer). Anyánk, született Weiss Róza,

(Kováskápolnok) apámmal Marosvásárhelyen

ismerkedett meg és 1921-ben itt is házasodtak

össze. Három gyerekük is itt született; Jen
1922-ben, Frida 1924-ben Miriam 1926-

ban. Géza már Csíkmegyében jött világra

1928-ban, mert egy évvel korábban szüleim

Csíkszentdomokosra költöztek és ott éltünk

1940 novemberéig, amikor is a magyarok

bejöttek Észak Erdélybe és 24 óra alatt

kiutasították a 13 zsidó családot, köztük

minket is. Amíg Domokoson éltünk, szüléink

sokat dolgoztak, és megvolt minden, amire

szükségünk volt. Apám pékmester volt, de

foglalkoztak zöldséggel, terménnyel, fszerrel

és a balánbányai bányászokat is k látták el

élelemmel, akik csak egyszer egy hónapban

fizettek. Ezért mikor minket kiutasítottak,

odaveszett minden pénzünk.

Nálunk szép volt a gyermekáldás is,

minden 2-3 évben született egy-egy gyerek.

Mikor fiú született, mindig jött a nagymama a

tesvérével s a sógornjével, hogy elkészítsék

a britet. A nagymama Nagybányáról jött,

fölpakolva minden jóval. Már utazás eltt

föladta poggyászait a vonatra; aszalt szilvát,

szilvapálinkát, diót, gesztenyét. Ez mind nálunk

nem termett meg, ezért örültünk, mikor nagy

zsákokban érkeztek az állomásra. A nagymama
nagyon szeretett ilyen finomságokat hozni

nekünk, s cserébe szép kézimunkákat és házi

sztteseket vitt tlünk a testvéreknek. Mindig

jöttek hozzánk anyu testvérei és nagymama,

akiket mi nagyon szerettünk, ahogyan apu

testvéreit is.

Apu teljesen árva volt, csak a három

testvérét ismertük és azok gyerekeit. A mi

családunk mindig összetartott. A nagymama
hadiözvegy volt és úgy nevelte föl nyolc kicsi

gyermekét. Anyám, a legnagyobb, 14 éves volt,

mikor nagyapa betegen hazajött a háborúból,

és mindjárt az szi ünnepekkor meghalt. A
mi anyánk nagyon szerette a testvéreit, és ezt

nagyon belénk nevelte, mi mind szerettük a

családot.

A házunkban mindig segítettek a

rászorultaknak, nagyon sok esetben a falusiak

jöttek anyámhoz egy-egy jó tanácsért, ami neki

mindig volt, mint egy jó pszichológus. Ha
valamelyik gyerek beteg volt, krémmel vagy

ecettel egy jó masszázst csinált az gyönyör
hosszú ujjaival, és ettl rögtön meggyógyult

mindenki. Apám nagyon szeretett dolgozni a

köz javára, mindent elkövetett, hogy a község

zsidóságának elssorban legyen egy sakterje,

aki a templomban elimádkozott és a falu

gyerekeit tanította. Másodsorban gondoskodott

arról, hogy legyen mikve a faluban, maga

segített az embereknek megtalálni a forrást.

Ezzel nagyon sok idt eltöltött, de az eredmény

meglett, és nagyon büszke volt rá, hogy még
Csíkszeredáról is jöttek hozzánk a mikvébe.

Apánk gondoskodott arról, hogy legyen

Széfer Tora a templomban. Anyánkkal együtt

berendeztek az udvarban egy külön szobát,

hogy ha szegény emberek jönnek, legyen nekik
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hazatértein Nagybányára és onnan Kolozsvárra.

Késbb alijáztam Izraelbe.

13 éves voltam, amikor 7 éves Judit

húgommal és édesanyámmal Budapesten, egy

zsidó család házában laktunk. Mivel anyám

özvegyként két gyermeket gondozva nem tudott

más munkát szerezni, házvezetként dolgozott.

Másik húgom, az akkor 11 éves Szaszi,

Nagybányán anyai nagymamánknál lakott.

Apámat már 9 éves koromban

elvesztettem. Családunk a Csík vidéken egy

Csikszentdomokos nev faluban lakott, ahol

apám a faiparban dolgozott. Egy gyár fix

fizetéses vezetje volt. Emlékszem, hogy

szkös volt a jövedelem, állandóan anyagi

problémákkal küszködtünk. 1940-ben, amikor

Eszak-Erdélyt a Csík vidékkel egyetemben

Magyarországhoz csatolták, az els dolog a

kevés ott lakó zsidó elzése volt ebbl a

körzetbl. Azokat a zisdókat, akik olyan

területen születtek, ami az akkori román

határon belülre került, a román határ átlépésére

kényszerítették. Viszont a románok az

oldalukon nem akarták ket befogadni,

így hányódtak szüleim és még néhány

család a magyar és román határ közti

hegyekben. Mintegy két hétig bolyongtak.

Az éjjeli hidegek és az élelem hiánya apámat

ágynak döntötte. Mi, gyermekek Szászrégenben

a nagymamánál voltunk. Itt találkoztunk

szüléinkkel vándorlásuk befejeztével újra.

Apám azonban rövid id múlva meghalt. Nehéz
napok következtek számunkra. Megözvegyült
anyám, Judit húgom és én, ahogy említettem,

Budapestre érkeztünk. Nem tudtam folytatni a

tanulást.

Kereskedésben munkát kaptam. Sorsom
folytán korán egy 13 éves gyermek világától

idegen bajokkal kellett megküzdenem. (Itt a

korabeli Budapest zsidósága életének, valamint
a magyar náci rendszernek részletes bemutatása
következik, a Vörös Hadsereg fölszabadításáig.)

Miután Budapestet a Vörös Hadsereg
fölszabadította, az oldalán harcoló egységekbl

való román katonákkal találkoztam. Minthogy

beszéltem románul, az egység tisztjei

román-magyar és magyar-román tolmácsként

használtak. Hazafelé Romániába, Szászrégenbe

is megérkeztem.

Ott találkoztam néhány unoka-

testvéremmel, akik visszatértek Auschwitzból.

Itt hallottam elször ezt a nevet és a vele

kapcsolatos borzalmakat. Azt is hallottam, hogy

Nagybányára már hazatértek néhányan olyanok,

aki túlélték a vészkorszakot. Eldöntöttem, hogy

Nagybányára megyek, ahol sok családtagom

élt.

Találkoztam Annus nagynénimmel, anyám
nvérével, akit amikor elször megláttam,

a nagy hasonlóság miatt anyámnak véltem,

aki eltnt a budapesti kavarodásban. Annus

nagynéném örökbefogadott engem, majd

késbb Judit húgomat is és négy gyermeke

mellett mi lettünk az ötödik és a hatodik.

Férjével, Jákov bácsival mindent megtettek,

hogy mi, az örökbefogadott gyerekek éppen

úgy érezzük magunkat, mint saját gyermekeik.

Azzal is tördtek, hogy folytassuk a rendszeres

tanulást, hogy a társadalom tisztességes, és

hasznos tagjai lehessünk.

Emlékeimben különleges helyet kap
Weiss Zoli bácsi. Zoli nagybátyámat

elször 9-10 évesen ismertem meg
Csikszentdomokos faluban. Az 1940-es Iasi

pogrom menekültjeként érkezett hozzánk.

Egész családunk számára erforrást jelentett.

Amikor Budapestre utaztam, hogy Judit

húgomat Nagybányára vigyem, Zoli bácsi

meleg ruhával, pénzadománnyal és hasznos
tanácsokkal segített. Amikor alijáztam és

Petach-Tikvára érkeztem, Zoli nagybátyám
és Gizi néném els izraeli lépéseimnél újra

segítségemre sietett. A mai napig részt vesznek
az összes családtag minden fontos pénzügyének
megoldásában. Feleségével együtt hosszú ideje

néha meglátogatnak Izraelben, ilyenkor az
egész család összegyl, összeszedik a család
régmúlt életének vidám és szomorú emlékeit
egyaránt.
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és mindkettjüknek két gyermekük született.

Nemrég született els dédunokánk. Nagy
boldogságban élünk Izraelben, és meg kell

jegyeznünk, hogy Isten segítségével sikerült

családunk negyedik generációját is világra

hozni e szörny tragédia után. Családunk

90%-a Izraelben él, s mikor találkozunk, az

mindannyiunk számára nagy öröm. Családunk

egyik tagja, Weiss Zoltán az Amerikai Egyesült

Államokban él, de minden évben Izraelbe

látogat a családjával.

Fruchter Rózsi története

(Galfsky Laci felesége)

1924 november 12-én Nagyváradon

(Groszvardein) születtem. Apám, Fruchter

Mendel ott volt hivatalnok. Ott született

1901-ben anyám, lánykori nevén Etelka

Aronovics, aki háztartásbeli volt. A háború

eltt Nagybányán laktunk, egyedüli gyerek

voltam.

Adatok a deportálásról

1944. május 3-án mentünk be a Phnix-gyár

melletti gettóba. Különféle hírek terjengtek a

gettóban. Egyikük a németeknek arról a

tervérl szólt, hogy huszonéves fiatalokat

kiválasztanak, és német tiszteknek küldik ket
front-prostituáltként. Ezen hír hallatán sok fiatal

összeházasodott. Én is férjhez mentem egy Ari

Ackermann nev fiúhoz, akit már évek óta

ismertem. így tett Lébi Marci is, aki feleségül

vette Lövi öcsi húgát. Szüléimét, bár viszonylag

fiatalok voltak, a gázkamrába küldték. Anyám

húgának a gyermekét a kezében tartotta.

Rövid Auschwitz-i tartózkodás után, egy

kb. 500 fs asszony és lánycsoportként elvittek

minket Németország belsejébe, egy Lvén
nev helyre, egy lszer-, és fegyvergyárba

dolgozni, és egyéb kényszermunkára. Mintegy

egy hónappal a felszabadulás eltt elszállítottak

minket Ravensbrückbe, Stuthofba, Malchovba.

Onnan vittek Neu-Brandenburgba. Ott tífuszt

kaptam, és bevittek a kórházba.

1945. május 3-án a Vörös Hadsereg

felszabadított. A szatmári dr. Reichnek

köszönhettem, hogy életben maradtam, aki

elintézte az Erdélybl származó raboknak, hogy
a Romániába tartó vonatokkal elutazzanak.

A Bányára érkezés után 1946 május

19-én férjhez mentem Galfsky Lacihoz,

miután férjem, Ari Ackermann elpusztult

Auschwitzban. Két gyermekünk született.

1961. szeptemberében érkeztünk Izraelbe.

Gyermekeim megházasodtak és mindegyiknek

két gyermeke van. Holonban lakunk.

Fligman Jákov család

Apámat Mose Fligmannak, anyámat Ilonának

hívták: testvéreim Judit és Szaszi. Apám

egy fatelep vezetje volt Csikszentdomokos

településen. 1940-ben, a magyarok észak

erdélyi bejövetele után, apámat és családját

elzték. Szászrégen városában élt nehéz

körülmények között és a jövedelem

hiánya miatt Budapestre költöztünk. Szaszi

nvéremet Nagybányán hagytuk Golda Weiss

nagymamámnál. Apám visszatért Szászrégenbe.

Más zsidókkal együtt letartóztatták és kizték a

román határ túloldalára. De a román határrök

visszatérítették magyar területre. Eközben

megbetegedett, meghalt és Szászrégenben lett

eltemetve.

Golda Weiss nagymamámat és Szaszi

Fligman nvéremet a nagybányai gettóból

Auschwitzba deportálták, ahol elpusztultak.

Budapesten él anyámat elkapták az utcán, és

Auschwitzba deportálták. sem tért vissza.

Judit húgom és én Budapesten maradtunk,

és ott felszabadultunk. A felszabadulás után
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építkezésén férfimunkát kellett végeznünk.

Láncban dolgoztunk, nehéz présekkel a talajt

egyengettük.

Az asszonyok és a lányok rövid id alatt

erejük végére értek és a halál irgalmatlanul

szedte közülük áldozatait. Minden nap kihullott

és meghalt néhány n. Ezeket kivetkztettük

ruháikból és így mérkztünk meg valahogy

az akkori hideggel. A súlyos éhséggel is

meg kellett küzdenünk, hogy ne gyzzön

le minket a halál. Szerencsére földeken

dolgoztunk, minden zöldet, füvet és növényt

mely a területen ntt, megettünk. 10 hónapig

dolgoztunk a kényszermunkán, míg egy szép

napon a Vörös Hadsereg fölszabadított minket.

Néhány nap múlva tífuszos lettem és a

lublini kórházba kerültem. Szerencsémre itt is

legyztem a halált. Sajnos Malvin nvéremet

otthagytam. Ezek után Grosverdáin város

kórházába kerültem. Itt gondos és odaadó

ápolásban részesültem, és így haza tudtam

térni. Keser csalódás várt rám. Családomból

senki nem tért vissza.

Rövid id múlva elhagytam Szinérváralját

és Szatmárra költöztem. Ott megtaláltam a

bátyámat, és együtt Nagybányára mentünk

lakni. 1945-ben Szinérváralján férjhez mentem

Benedek Józsefhez, és született egy lányunk,

Éva.

A Shoában elpusztult családtagjaim:

szüleim, nvéreim, Elvira, Gizella, Malvin.

Életben maradtak Ignác és Bernát bátyáim,

valamint én, Manci. Özvegyként nehéz napokat

élek meg, amikor a tragédia és a trauma nem
gyógyul, melyet a felejtés sem enyhít.

Fried Baruch (Bemard) története

A háború eltt Nagybányán éltem. 17 éves

voltam, amikor bevittek a gettóba. A szabad

ég alatt voltunk. Csak az idseket szállásolták

el a helyi épületekben. Az út Auschwitzba

igen nehéz feltételek közepette 3 napig tartott.

Akkor láttam utoljára szüléimét és testvéreimet.

Auschwitzban az els három hónapban a

krematóriumban dolgoztam. Amit átéltem és

láttam, nem lehet szavakban kifejezni.

Három hónap után a Mauthausen-i

táborba vittek. Kegyetlen körülmények között

kfejtésen dolgoztam. A munka igen veszélyes

volt. Innen a Melk-i táborba szállítottak. Ott

is nagyon kimerít munkában dolgoztam, a

felügyelk igen kegyetlen emberek voltak,

mivel a németek számára nagyon sürgs volt

a földalatti alagút építése. Melkbl öt hónap

után újra visszaérkeztem Mauthausenbe. Nem
volt ennivaló. Két hét múlva beválasztottak

a Gunzkirchen felé tartó halálmenetbe. Itt

szabadított föl az Amerikai Hadsereg 1945.

május 5-én. Tífuszos voltam, és egy Horschin

nev helyen feküdtem kórházban.

Frank Jonatán

1933 és 1937 között szabászatot és

kereskedelmet tanultam Friedmann Lázárnál.

1939-40-ben a Román
Hadseregben szolgáltam.

1940 októberében

szereltem le, visszatértem

Nagybányára, ahol

tovább dolgoztam

Friedmannál, egészen

1942 decemberéig.

1943-ban besoroztak

munkaszolgálatra, a

110/27-es számú munkaszázadba. Baján

dolgoztunk nehéz kényszermunkákon, mint

pl. útépítés, sínlefektetés, lövterek építése,

stb. 1944 szeptemberében a nagy Duna-Híd

felrobbant, a századból egy ember meghalt,

heten pedig megsebesültek.

1944 novemberében szabadított fel minket

a Vörös Hadsereg. Visszatértem Nagybányára

és Grünfeld Hermus lakásába költöztem. 1945

nyarán kezdtek egyenként visszaszállingózni a

Vészkorszak túléli a munkatáborokból, a halál

torkából. Köztük volt Pollák Manci is, aki

késbb, 1945 október 14-én a feleségem lett.

1947-ben született Noémi, 1950-ben pedig Ziva

lányunk. Boldogok voltunk. 1961 októberében

kaptuk .meg a kivándorlási engedélyt, és

alijáztunk Izraelbe. Nagy örömmel vettünk részt

hazánk építésében. Lányaink férjhez mentek
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felesége nincs életben, és anyám látta, hogy

férje meghalt, Nagybányán összeházasodtak.

1966-ig alijázásukig, herczliai letelepedésükig

ott éltek. Itt haltak meg. Anyám nem tudott

szülni, mert a táborokban megsérült a méhe.

Örökbefogadtak engem. Zeév és Málká kiváló

szülk voltak. Otthonuk cionista volt és

megrizték a zsidó hagyományt, Izrael és az

ember szeretetét.

Én Izraelben élek, férjnél vagyok, két

gyermekünk van, Zohar és Kfir. Pityu unokái

és Málká dédunokái is Izraelben élnek új

bevándorlóként Karmiélen és Haifán. Ez a

Veleményi házaspár csekély gyzelme a nácik

fölött. Emlékük legyen áldott.

Veleményi Manci 1979-ben Vili a férje

1982-ben távoztak el az élk sorából. Natanján

pihenik örök álmukat.

Berkovits Mihály

Apám, Berkovits Áron, 1886-ban született

egy Dés melletti faluban. Felesége Legmann

Berta lett, aki 1883-ban

született Désen. Apámnak
volt egy üzeme, ahol

cipket és munkacipket

gyártottak, fleg katonák

részére. Szüleimnek négy

gyermekük született:

Móric (1903), Leopold

(1906), Gizi (1909)

és én, (1911). Apám
vallásos, tanult ember volt, jesivákban tanult.

Beleszeretett egy fiatal elvált nbe, aki a házi

varrónnk volt. Elvált anyámtól és elvette

a nt feleségül. Mi, gyerekek, anyánknál

maradtunk. A válás után apám gazdasági

helyzete egyre romlott és bármibe fogott bele,

nem járt sikerrel. Közben pedig a második

házasságából is született egy pár gyereke.

Körülbelül másfél évvel ezután hunyt el

anyám, a dési temetben alussza örök álmát.

Az els házasságból való gyerekek

szakmákat kezdtek tanulni. Az egyik

szabászatot tanult, a másik festés-mázolást.

Engem felvittek Bukarestbe. Nvérem 18 éves

korában tüdgyulladásban meghalt. Apám, a

felesége és a többi gyerek a Vészkorszak

áldozatai lettek.

En 1942 augusztusában nsültem, és már
ugyanabban az évben novemberben besoroztak

munkaszolgálatra, a 110/5-ös számú századba.

Els gyermekünk, Jánkev Jecházkl 1943-ban

született. 1944 májusában feleségemet és fiamat

a nagybányai gettóból Auschwitzba deportálták.

A gyereket feleségem anyja vette magához,

majd vele együtt meghalt.
*

En megszöktem a szakaszomtól és

Nagybányára mentem. Valami azt súgta

bennem, hogy feleségem életben van. 1945

február 21-én indultam a keresésére és ugyanaz

év júniusában tudtam meg, hogy él. Rögtön

hozzáutaztam. A boldogságunk leírhatatlan

volt. 1945 augusztusában, másik 230 lánnyal

és asszonnyal együtt Nagybányára hoztam

ket. Ma, hál’ Istennek, Izraelben élünk,

gyermekeinkkel és unokáinkkal együtt.

Donát (Weiss) Manyi története

1926-ban születtem Szinérváralja

városkában. Családunk 8 fbl állt: apám,

Weiss Meir, anyám, Weiss (Klapner) Rozália,

gyermekeik: Elvira, Gizella, Malvin, Ignác,

Bernát, és én, Manyi.

Keservesen éltünk. Apám küzdött a

megélhetésért és mindannyian szenvedtünk.

Nehezen fejeztem be az iskolát. Idközben az

apámat is érint zsidótörvények korszakához

értünk. Tanár volt és elbocsájtották az

állásából. Nem volt jövedelem és voltak

idszakok, amkor még a kenyér is hiányzott

az asztalunkról. Különösen nehéz napok

következtek, amikor a szatmári gettóba

érkeztünk, ahol majd egy hónapot töltöttünk.

Engem a harmadik szállítmánnyal vittek el.

A vagonban nagyon szkösen voltunk, mivel

annyi embert zsúfoltak be, amennyit csak

lehetett. Három nap múlva Auschwitzba értünk,

és azóta nem láttam a szüléimét. Amikor

néhány nap múlva egy csoporttal a Danzig

melletti Fraustba vittek, találkoztam Malvin

nvéremmel. Két napos utazás után értünk

oda. Nagyon hideg volt és egy repültér
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fájdalmasan állapítottam meg, hogy a

hozzátartozóimat mind elpusztították a német

és a magyar fasiszta hatóságok.

Új életet kezdtem a szakmában és

párhuzamosan igyekeztünk megszervezni újból

a CIONISTA tevékenységeket.

1960. márciusában alijáztam Erec Izráelbe

a családommal.

/

Ackermann (Weintraub) Éva

A Weintraub család, öt tagjával Somkúton

:1, közjegyz volt. Anyám,

Szeréna, háziasszony.

Reuven bátyám Batarcson

és Felsbányán volt

közjegyz. Miriam

nvérem 1933-ban ment

férjhez egy temesvári

orvoshoz. Én voltam a

legkisebb gyerek.

Apám harcolt az

Els Világháborúban és

hsiességért kitüntetést is kapott. 1910-23

között Somkúton dolgozott mint közjegyz.

1923-ban Hagymásláposra helyezték át és ott

maradt egészen a nyugdíjba vonulásáig. Házunk

mindig nyitva állt szüleim, de a gyerekek

barátai eltt is. Reuven bátyám, mint azt már

említettem, közjegyzként dolgozott 1942-ig,

mikor is Ukrajnába vitték munkaszolgálatra.

1944 áprilisában tífuszban halt meg. Szüleim

Auschwitz áldozatai lettek. 1945 júniusában

tértem haza. Családomból senkit nem találtam

meg, csak nvéremet, aki ekkor már egy ideje

Temesváron lakott.

Bernát Zálmán története

A gettóba való bevonulásig a 110/31-

es munkaszolgálatos egységnél voltam.

Vasútpálya építésén dolgoztunk. A munka
nagyon nehéz volt, éjjel-nappal, fagyos

hidegben, halálos ütlegelés közepette.

A sínek oldalán dolgozva mellettem haladt

el a vonat, amelyben családom Auschwitz felé

tartott. Apám, akinek levágták a szakállát és a

pajeszát, nagyon rossz állapotban volt. Fekete

volt az arca. Anyám, és feleségem, Rivka is a

vonaton volt három 6-9 éves gyermekünkkel.

Három fivérem és négy nvérem szintén.

Módomban állt egy kevés ételt beadni nekik.

Szolgálatomat Nagybányán kezdtem, utána

Budapest környékére, majd onnan Husztra

vittek, aztán Kassára, és onnan Lublin

városába, majd ezután Ukrajnába. Nagyon

beteg voltam, vért köptem. Jóm Kippurkor

is dolgozni kényszerültem. Egy Auschwitz

melletti táborban is voltam, egy lóistállóban

aludtam. A lovak gyakran belémrúgtak.

Auschwitzból csak két fivérem, Gerson és

Áron tért vissza. A család összes többi tagja

elpusztult.

Binenfeld Ánát (Veleményi) leírása

Apám Zeév (Vili) Veleményi Szatmáron

született. Anyám, Málka (Manci) Veleményi

(Mayer) Szigeten született. Vili Veleményi a

táborokban a nehéz munkák miatt nagyon

sokat szenvedett, de mindig megrizte emberi

méltóságát. Tehetséges zenész volt, zenetanár

és zenekari karmester. Maga is öt hangszeren

játszott. A háború után zenélni tanította a

nagybányai zsidó gyerekek többségét. Az
Ameriaki Hadsereg szabadította föl. A háború

eltt ns volt. A felesége elpusztult a Shoában.

19 éves Ottó (Róbert) fia életben maradt és

ma Hollywoodban él.

Anyám, Málká (Manci) Veleményi a

háború eltt Markovits Ábraham felesége

volt, Budapesten laktak. Volt egy 10 éves

Pál (Pityu) nev fiuk, aki ma Nagybányán él.

Férjét behívták munkaszolgálatra és elpusztult.

Pityu Budapesten maradt a Vöröskereszt

védelme alatt, mely egy magyar faluban

t elhelyezte örökbefogadóknál. Mikor a

Shoá után visszatér anyja rátalált a

faluban, éppen libapásztorkodott. Édesanyját

Budapestrl magyarországi táborokba vitték,

ahonnan visszatért. Fiával együtt Nagybányára
érkezett. Fia egyike lett a háború utáni

Nagybánya magányos gyerekeinek.

Amikor apám megbizonyosodott róla, hog
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Ackerman Mordecháj (Béla) önéletrajza

1934-1944-ig

1934-1935-ben bevonultam a Román
hadseregbe Szatmárra, a gyalogsági

alakulathoz. 1935 végén

áthelyeztek Bukarestbe,

a Hadügyminisztérium

Technikai Osztályára,

mint kárpitost. 1935-

1936-ban leszereltem.

Visszatérvén Nagybányára

felvettem a kapcsolatot a

"Háoved Hácioni" nev
cionista mozgalommal,

amelyben már elzleg aktiváltam, "Noár

Hácioni" név alatt, amely 1928-ban

szervezdött meg Nagybányán.

1936-37-ben Hachsárára mentem

Umbrarestibe. Ott a szltermesztésben

dolgoztunk. Együtt voltunk ismert

nev chalucokkal úgymint Hermann

Cvi Kolozsvárról, Nuszbaum testvérek

Nagyváradról.

1938-

1939-ben áthelyeztek minket

Nagyenyedre, de azt megelzen
MARASESTI-ben dolgoztunk zselatin és

enyvgyárban.

Nagyenyeden szl- és borkitermelésnél

dolgoztunk. A nagyenyedi zsidóság lelkesen

segítette a chalucokat és kedvesek voltak a

péntek esti "ONEG SÁBÁTOK".
Nagyenyeden együtt voltunk a kis

Holcer-rel, Goldstein Dinával és Landau-val

Szatmárról.

1939-

ben visszatértem Nagybányára,

folytattam a kárpitos szakmámat a család

mhelyében. 1940-1942-ben még dolgoztam a

szakmában.

1940-

1942-ben a fasiszta Magyar kormány

mindenféle cionista tevékenységet betiltott,

mondván, hogy minden cionista tevékenység

rasszista és fajvéd irányzatú.

1942-ben a magyar hatóságok behívtak

munkaszolgálatra, a tasnádi büntet századba.

A K.I.G.S. különleges században sárga

karszalagom volt fekete ponttal.

A Tasnádra irányított büntetszázad egy

lóistállóban lett elhelyezve. A fekhelyek az

etet jászlak alatti cementre szórt szalma volt.

Ezt 6 hónapon keresztül nem cserélték ki.

A foglalkoztató program általában

éjjel történt. Éjfél után riadó, különböz
szidalmakkal kísérve kivonultattak bennünket

a körlet udvarára, teljes felszereléssel, a

következt mondván:

"Piszkos zsidók most olyan helyre viszünk

benneteket, ahonnan egyiktök se fog élve

visszatérni".

A vezényszó igy szólt: "Irány az elttetek

lév befagyott jeges tó!" A tó közepén

további parancs: "Feküdj!"! De akkor váratlanul

az enyhén befagyott jégfelület beszakadt az

emberek alatt és mindannyian fagyos vizesek

lettünk, teljes felszereléssel a hátunkon.

Majd ezt követen Bojtos szakaszvezet

így szólt:

"Büdös zsidók! Takarodjatok vissza a

körletbe!" Napközben egymást követték a

kikötések, különböz szidalmakkal kisérve,

bent a körletben. Megjegyzend, hogy a

mindennapi szükségletünket egy malter-hordó

ládába végeztük, amit minden nap rség mellett

ürítettek.

Mindezen események 1943 januárjában és

februárjában történtek, télviz idején. A szadista

parancsnokaink Sugár és Suri zászlósok

voltak.

A fenti tasnádi eseményeket Mittelmannal)

tudom igazolni, aki Petách-Tikván él és

Lichtensteinnal, aki Kfár-Szábán él. Ezek a

dolgok csak egy kis részét képezik annak

a rengeteg kínzásnak, ami osztály részünkül

jutott.

1943-ban áthelyeztek bennünket Lengyel

terüretre, Galíciába, Nadvornára. Ott

lszeralakulathoz lettünk beosztva a frontra

induló lszerellátást biztosítva a magyar

hadseregnek.

Onnan Sztaniszlauba és Sztrybe kerültünk,

ahol gépkocsijavító mhelyben dolgoztunk.

1944 decemberében Ungváron szabadultam

fel az Orosz hadsereg által. 1945-1946-

ban hazaérkeztem Nagybányára. Hazaérkezvén
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WEISZ SAMU FESTÉK GYÁROS, FELESÉGE
ÉS CSALÁDJA
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Az emlékgyjt akciót a "Jád Vésem" múzeummal
együttmködve szerveztük meg, melyben célunk volt arra

buzdítani szervezetünk tagjait, hogy írásban örökítsék meg
mindazokat a dolgokat, amiket a Vészkorszak alatt átéltek,

a haláltáborokban, a gettókban, a munkatáborokban, vagy a

munkaszolgálatban, a Magyar Hadsereggel együtt mozogva
az összes frontokon.

A szervezet összes tagját megkerestük kérésünkkel, de

sajnos nagyon kevesen küldtek vissza nekünk anyagot. Azokat

az emlékiratokat, amelyek végül megjelentek a könyvben,

elször az emlékkönyv szerkesztje írta át, hogy végül meg-

jelentek a könyvben, elször az emlékkönyv szerkesztje írta

át, hogy azok stílusa nagyjából egységes legyen, és ha kellett,

kijavította a pontatlan, helytelen adatokat, de minden esetben

megpróbálta megrizni az írás eredeti profilját. Sajnálatunkra

ki kellett hagynunk néhány emlékiratot a könyvbl, mivel

ezek nem kapcsolódnak a könyv témájához. Eme iratok

íróitól szíves elnézést kérünk. Az emlékiratokat a Jád Vásém

múzeumnak is elküldtük, hogy ott örök megrzésre helyezzék

és így a következ generációknak szolgáljanak emlékeztetül

az SS-katonák szörnységes tetteirl.

Az emlékiratok írói mindannyian a négy kehila, Nagybánya,

Somkút, Felsbánya vagy Monostor egyikének tagjai voltak.



vagy a bírósági tárgyalások felé. A közbiztonság annyit

javult, hogy a zsidók által elrejtett vagyonok után folyó

kutatásokon kívül egyáltalán nincs bnözés

.

d. Az az általános rossz érzés és a bizonytalanság,

amiket a kissebségek eddig ereztek, most eltnt.

Nincs már aki szítsa az elégedetlenséget és állandóan

tüzelje az embereket. A kisebbségek egyre közelednek a

magyarok szívéhez és leikéhez, amely utat eddig a zsidók

hermetikusan elzárták. Az utolsó zsidó mérgezés kárai is

lassan— lassan felszívódnak a lelkekbl, amíg teljesen el

nem tnnek, semmilyen rossz érzést nem hagyva maguk után.

Remélhetleg ezen a területen is hamarosan megcáfolják

majd azokat a —zsidók által, bosszúból terjesztett— hamis

híreszteléseket, miszerint a zsidók kitelepítése után

minden más kisebbség is majd sorra kerül. Általában csend és

rend honol mindenütt, amely segít a nem-zsidó lakosságnak

el-, vagy átrendeznie életét. Mindenhol érezni a szabadság
illatát, mely oly hosszú elnyomás után jött el végre, és

amely annyi sok új és jó lehetséget hordoz magában.

27. ikt. sz. 1429. Dátum nélküli. A mufti ajánlatára elkészült

német— olasz közös nyilatkozat:

1, Németország és Olaszország elismerik a már független
és önálló arab államok —mint pl. Irak, Egyiptom, Szudán, a
Szaudiai királyság és Jemen- függetlenségét és önállóságát.

2, Németország és Olaszország elismerik azon arab
országok függetlenségét és önállóságát, amelyek jelenleg
a brit mandátum alá tartoznak (Palesztina és a Jordán
partja), valamint azon települések ill. területek
függetlenségét és önállóságát, amelyek brit fennhatóság
alá tartoznak (Kuwait, Dubay, Omán és Hácármávet)

.

3, Németország és Olaszország ezennel kijelentik,
hogy semmi ellenvetésük nincs az ellen, hogy Szíria és
Libanon is elerjek teljes önállóságukat. 7, Németország
és Olaszország nem ismerik el legálisnak a Palesztina
területén lév "zsidó nemzeti otthont", továbbá elismerik
Palesztina és a többi arab ország jogát arra, hogy az
arab nemzeti érdekeket figyelembe véve oldják meg az ott
lév zsidó elemek problémáját, ugyanolyan módon, ahogy e
probléma a Tebgelyhatálmák területén megoldódott (azaz
a teljes megsemmisítéssel) . Innen következik pedig, hogy
semmifajta zsidó bevándorlást Palesztina területére nem
fognak engedélyezni.
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1, A fent említett területeken összegyjtött zsidók
elszállítása június 7-én teljesen befejezdött. Összesen
275 415 zsidót szállítottunk el 92 vonatszerelvénnyel. A
szállítás utolsó harmadában történt hirtelen légitámadások
oiistt a pontosan megtervezett indulási idpontok sajnos
eltolódtak, valamint a kolozsvári pályaudvaron egy üres
szerelvény megsemmisült.

2, Vegyesházasságban élkön és eme házasságokból
szármázó utodokon kívül a fent említett területeken nem
él több zsidó.

3, Letartóztattam dr. Brand Bélát és feleségét, szül.
Vinedett Ilonát— aki nemrég szabadult ki a sátoraljaújhelyi
gyjttáborból-, mivel hamis iratokat juttattak az akkor a
gyjttáborban tartózkodó családtagjaiknak és rokonaiknak.
Munkácsra vitettem ket kihallgatásra, utána pedig Adolf
Eichmannak adtam át ket

.

11, A zsidók végleges és teljes kitelepítése után érdemes
megfigyelni azokat a gazdasági, politikai, bürokráciái
és nemzeti jelenségeket, amelyek például Munkács város
arculatának megváltozásában láthatóak:

a. Egy csapásra megsznt a fekete piac. A fekete piaci
árak 75%-kal csökkentek. Régebben csak a zsidók engedhették
meg maguknak, hogy jegyre kapható, megszabott fejadagot
vásároljanak, ma már, különösen az ételpiacon, bséges
áruválaszték látható. Ajánlanak, keresnek és vásárolnak
a maximális, st sokszor sokkal alacsonyabb áron is. így
például, amíg egy tömött, 5 kg él súlyú liba a fekete

piacon 220-240 pengbe kerül, addig a nyitott piacon csak 60

peng az ára. . . A súlyos készpénzhiány ellenére a termelési

kedv nagy. Az ipar és a kereskedelem türelmetlenül várja,

hogy a zsidóktól lefoglalt áruk, boltok, üzemek és

gyárak minél elbb bekerüljenek a magyar gazdasági élet

vérrendszerébe

.

b. Nem lehet többé látni az utcán összebújó, egymással

sugdolózó zsidó fejeket, akik minden közeled nem—zsidó

lelkét összekacsintgatva vizsgálják, méregkeveréssel és

rémhírgyártásokkal együtt. Nincsenek többé rémhírek, nincs

többé zaj, fejetlenség és zrzavar. Helyette van egyre

növekv, általános felelsségtudat, amelyet gyors és pontos

irányítással hamar valóssá lehet tenni.

c. A rendfenntartó erk és a jogi szervek munkája egy

csapásra a felére csökkent. A polgári és a bnügyi perek

száma minimálisra zsugorodott, hiszen nincsenek már zsidók,

nincsenek zsidó ügyvédek, akik a bonyolult jogi útvesztk

palástjába burkolózva kergetik áldozataikat a bnözés.



be, Kolozsváron fogják bevagonozni. Kiadtam azt az

utasítást, hogy a Sepsiszentgyörgyön összegyjtött

zsidókat e hó 31-ig átvigyék Szászrégenbe, és a

szamosújvári táborból e hó 2o-ig átkerüljenek a kolozsvári

gyjttáborba

.

4, A szállítmányokkal kapcsolatban: e hó 11-ig

Budapestre érkezem, hogy átadjak egy jelentést Endre

László állami tanácsosnak és Balázspiri ezredesnek. A

szállítmányokkal kapcsolatban összehívtam tanácskozásra

azokat a rendr- és zsandárparancsnokokat , akik részt

vesznek az e hó 12—i, munkácsi és az e ho 17—i, kolozsvári

akcióban, hogy megbeszéljük azokat a biztonsági

intézkedéseket, amelyeket Balázspiri ezredestl kaptam

és amelyeket majd a szállítmányoknál kell alkalmazni.

5, Sepsiszentgyörgyön a helyi rendrparancsnok— a

tartalékos Rednik tiszt hatására— felmentette Silbersteint

Izsót és családját az elszállítmányozás alól. Kiadtam
a parancsot e zsidó család elszállítására, valamint
beszámolót kértem az esetrl az ottani rendrparancsnoktól.
Az eredményrl be fogok számolni.

6, Szatmárnémeti polgármestere szabadon engedte Engel
Sámuel nev

zsidót, és azzal magyarázta tettét, hogy a zsidó a
haszonbérletbe vett gazdaságában 250 disznót nevel
közellátásra. Ennek következtében maradt 3 —a birtokot
bérbe vev —család, pontosan 9 f akikrl nem szabad
lemondanunk. A polgármester meg sem próbálta áttenni
a haszonbérleti szerzdést keresztény kezekbe, annak
ellenére, hogy Fefler Géza, Betetlen-i gazda az részérl
hajlandó lett volna a gazdaságot bérbe venni és tovább
mködtetni. Megtettem a szükséges lépéseket, hogy a három
zsidó család a gettóba kerüljön. A polgármestert pedig
felkértem, hogy a gazdasággal kapcsolatban azonnal találja
meg a megoldást— Fefler Gézával.

26."ikt. sz. 1321. 1944. jun. 8. Ferenczy a magyar
belügyminiszternek. A 3-as számú esemény jelentése.

(Ezzel a jelentéssel kapcsolatban érdemes elolvasni
azokat az újságcikkeket, amelyek ebben az idben íródtak
Nagybányán, és amelyeket eredeti formájukban közlünk ebben
a könyvben

.

)

A 8., 9. és 10. zsandáregységek körzetében összegyjtött
zsidók elszállításával kapcsolatban utolsó jelentésem
nyújtom át:
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az ellenségnek az ismerete és az ellene folytatott közös
háború biztos alapot képeznek a nemzeti-szocialista
Németország és a szabadságpártoló muzulmánok között az
egész világon.

E szellemben adom át önöknek legszívélyesebb üdvözletem
a sajnálatraméltó Balfour-egyezmény évfordulójának
napján. •

•

25. ikt. sz. 1316-1317. 1944. máj. 9.-10 . Ferenczy László

a magyar belügyminiszternek. Két jelentés az erdélyi gettók

felállításáról és az egyikben történt eseményekrl:

Jelentés a zsidó-akció 5. és 6. napjának eseményeirl

,

amelyek a 9. és a lo. zsandár területén történtek.

1, Nagyváradon a zsidók összegyjtése— nagy számuk
miatt— nagyon nehezen ment végbe. A rendrségi erk száma

nem volt elegend. A házkutatásokat és a személyenkénti

átkutatásokat nem szakemberek végezték , Így a zsidóknak

lehetségük nyílt értéktárgyaik elrejtésére. Ezért

Fékessy Kis ezredes parancsára a nagyváradi akció feletti

felügyeletet Péterffy Jen, a tanoncegység parancsnoka

kapta meg. Ezentúl minden bizottsághoz csatlakoznak

majd zsandár-kadétek az iskolából. Ezen az úton sok

gyakorlatot szerezhetnek majd a kényes és bonyolult ház—

és személykutatásokban. A gettórzést szemleutakon fogják

megtanulni

.

2, Reggeli jelentés a gettók lakóinak számáról:

Kolozsvár — 10 000

Nagyvárad — 35 000

Szatmérnémeti — 12 000

Beszterce — 6 000

Szamosújvár — 1 600

Dézs — 7 8oo

Nagy-Bánya — 5 000

Marosvásárhely — 6 050

Szászrégen — 4 000

Sepsiszentgyörgy — 85

Szilágysomlyó — 8 500

ossz . : 94 800

3/ Egy közös német— magyar bizottság készítette el a

zsidók elszállításának tervét. A szállítások június 11-én

kezddnek és 15-én fejezdnek majd be. Azokat a zsidókat,

akiket Sepsiszentgyörgyön gyjtöttek be, Szászrégenben

vagonozzák majd be. Azokat, akiket Szamosúj váron gyjtöttek



zsidók, hogy megszerezzék az Önök országában tartózkodó

zsidók számára a Palesztinába tartó emigrálási engedélyt,

Bulgárián és Törökországon keresztül. Azt is megtudtam,

hogy e kérvények pozitív választ kaptak, hiszen 75 román

zsidó- köztük fontos személyiségek— érkezett Palesztinába

március végén. A zsidó ügynökn, aki felügyelt eme zsidó

akció végrehajtásánál, kiadott egy röplapot, amely

fontos információkat tartalmaz arról a tárgyalásról,

amelyet az angol és az érintett országok kormányai

folytatnak annak érdekében, hogy a Balkán országokban

él zsidókat Palesztinába tudják juttatni. Az ügynökn
többek között leírja, hogy sikerült annyi bevándorló

engedélyt (certifikátot) szereznie, amennyi elég 18oo

zsidó gyerek és az ket kísér 2oo felntt bevándorlására

Romániából. Ez az engedély azonban, amely lehetvé teszi

a zsidóknak hogy ilyen körülmények között hagyják el

országukat, nem oldja meg a zsidókérdés problémáját és nem
védi meg országukat a zsidó támadástól. Ellenkezleg, ez a

megszökés teszi lehetvé majd számukra, hogy az ellenséges
országokban egymással kapcsolatba lépjenek, egyesüljenek
faj tagjaikkal , mely elsegíti majd számukra egy olyan
pozíció megteremtését, amely nagy veszélyt jelenthet a

háborúra, különösen mivel a zsidók ilyen hosszú ideig
tartózkodtak országukban elkerülhetetlen, hogy ne legyen
a kezükben nagyon sok fontos háborús titok. Ezenkívül pedig
a nagy szerencsétlenség, amely a barátságos arab néppel fog
történni, azzal a néppel, mely ebben a háborúban az Önök
oldalára állt és amely a legszintébb érzéseket táplálja
országuk iránt.

Eme oknál fogva kérem felségédet, engedje meg, hogy ama
kérésemet tolmácsoljam Önnek, hogy tiltsák meg a zsidóknak
országuk elhagyását és a Palesztinába vándorlást. Ha
vannak olyan okok, amelyek szükségessé teszik a zsidók
eltávolítását az országtól, helyesebb, ha olyan helyre
mennek, ahol szigorú és aktív felügyelet alatt lehet
tartani ket, mint pl. Lengyelország, s e módon nem tesszük
ki magunkat az áltáluk okozhato károknak és veszélyeknek.

24. ikt. sz. 1313. Dátum nélkül. Himler a muftinak:

A nemzeti-szocialista mozgalom már megalakulása
pillanatában kitzte zászlajára a világ zsidói elleni
háború jelszavát. Ezért mindig mély szimpátiával és
együttérzéssel követte a szabadságot hirdet arab nép
háborúját a Palesztinába betolakodó zsidók ellen. Ennek
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eredményeket fognak elérni a többi Balkán ország —pl.

Románia, vagy Magyarország— kormányával is.

Az arabok azonban a saját érdekük, st mi több, létük

fenyegetését látják a zsidók Palesztinába— a saját

országukba— érkezésében. Ez pedig arra késztet engem, hogy

felhívjam Felséged figyelmét erre a kényes ügyre, és arra

a lehetségre, hogy ez nagy kárt és veszteséget okozhat

az arab népnek. A barátságos arab nép érdekegyezésbl
kifolyólag vesz részt eme, a kommunizmus és az angloszászok

ellen folyó védekez háborúban. Az arab nép minden habozás

nélkül a Tengelyhatalmak oldalára állt, akiktl elvárja,

hogy a világ zsidókérdését véglegesen megoldja úgy, hogy

szigorú felügyelet alá helyezi ket és így megelzi azokat a

veszélyeket és károkat, amelyeket a zsidók okozhatnának.

Ezenfelül, ha esetleg az eddig különböz országokban él
zsidók most Palesztinában össze fognak gylni, zavartalanul

ki fogják tudni használni az adott államokban minden

bizonnyal beszerzett fontos haditudományaikat és jobban

ki fogják tudni használni a különböz módokon álcázott hadi

szervezeteiket a Szövetségesek javára, s ezáltal sokkal

nagyobb veszélyt fognak jelenti számunkra, mint eddig

valaha is

.

23. ikt. SZ. 1312. 1943. jún. 28. A mufti a román
külügyminiszternek:

Bizonyára tudomása van a Palesztinában, az arabok és

a zsidók között dúló hosszú és véres háborúról, melynek
kiváltó oka a zsidóknak ama szándéka, hogy Palesztinában

nemzeti otthont hozzanak létre, egy zsidó államot a

Közel— Keleten az angolok és az Amerikai Egyesült Államok
segítségével. Ez pedig mindennél világosabban mutatja a

zsidók végs célját: megszerezni a hatalmat az egész világ

felett, egy olyan kiváló stratégiai központból kiindulva,

mint Palesztina. A valóságban is az egyik legfbb céljuk ez:

Európa zsidó lakosságának Palesztinába és a Közel-Kelet

többi országába való emigrálása. Azonban a háború és a

Hármas Szerzdés államainak abbeli meggyzdése, hogy a

zsidóknak a háború kitörésében játszott szerepe és aljas

áskálódásaik a magyarázat arra, miért van szükség a zsidók

feletti szigorú felügyeletre, amely megakadályozhatja

emigrálásukat Izraelbe vagy a világ bármely más pontjára.

Az utóbbi idben tudomásomra jutott milyen emberfeletti

és nem szn erfeszítéseket tesznek az angolok és a
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való túlzott beépülésébl ered, így a kérdés megoldása

több idt vesz igénybe a tervezettnél. Egyúttal azonban

úgy gondoljuk, hogy az ügyben található nehézségek nem azt

jelentik, hogy késleltetni kell a kivitelezést, hanem épp

ellenkezleg, dupla erfeszítéssel kell nekifogni az átfogó

és alapos megoldásnak. A német kormány nagy megelégedéssel

nyugtázta annak idején azt a nagy mérték megértést eme

üggyel kápcsolatban, amely a magyar miniszterelnök els
parlamenti beszédébl érzdött. A német kormány bízik
abban, hogy magyar kormány megérti, mennyire érdekünkben
áll, hogy a szükséges lépéseket megtegyék

Aláírás: Luter "OSTAS".

21. ikt. sz. 1302. 1942. ápr. 28. A mufti Ribentropp
külügyminiszternek:

Beszélgetéseinkben kifejtettük Önök eltt az arab nép
teljes bizalmát a Tengelyhatalmakban, azok magasröpt
céljaiban és a közel— keleti arab országok nemzeti céljait,
amelyek jelenleg brit elnyomás alatt állnak. Kifejtettük,
hogy készek vagyunk harcolni a közös ellenség ellen a
végs gyzelemig. Most azt kérjük a német kormánytól, hogy
minden lehetséges segítséget adjon meg az arab államoknak,
hogy azok fel tudjanak szabadulni a brit uralom alól és
független államokká tudjanak válni, vagy egyesülni tudjanak
egymással, ha államérdekük úgy kívánja. Valamint kérjük az
Önök beleegyezését a palesztíniai zsidó települések teljes
elpusztításához

.

Megegyezésünk alapján eme levél titkos marad egészen
addig, amíg a két fél közösen másképp nem dönt.

Aláírás: Amin Elhusszeini, Rasi Ali El Kailani.

22. ikt. sz. 131o. 1943. máj. 13. A mufti Ribbentroppnak.

Az angol és az amerikai kormányok a balkáni —és fleg
bulgáriai- érdekeltségük alapján tárgyaltak nemrégen a
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ány0kkal 3 ZSÍdÓk Paleszti“ába való szállításánaklehetségérl a Balkánon keresztül.
Ezzel kapcsolatban fejezte ki örömét az alsóházban azangol tartományügyi miniszter. Sir Olivér Stanley, hogya bulgarokkal való tárgyalások 4ooo zsidó gyermek és 5oo

pÍÍ st°
felntt emi9^áltatásáról- átszállításukról

Palesztinába- sikerrel járt, és reméli, hogy hasonló
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19. ikt. sz. 1125. 1944. jún. 1. Emlékirat:

1944 május 31—én magyar zsidók szállítmánya érkezett
Lagensarendorfba. A vonatban 42 holttest volt, 41 felntt
és egy gyerek. 31 holttestet nem tudtak azonosítani.

Az állami titkosszolgálat és az állami rendrség bécsi
parancsnokságának utasítása alapján a holttesteket a Bécsi
Zsidók -Öregek Tanácsa dolgozói segítségével koporsókba
rakták, majd a Bécsi Temet 4-es kapujához szállították.

Az Állami Titkosrendrség és a Reichsinger, az Állami
Rendrség Bécsi Parancsnoksága adta ki nekem az utasítást,
hogy temettessem el a holttesteket, de csak azután, miután
a városi egészségügyi hivatal orvosa megvizsgálta ket.
Az egészségügyi hivatalnak ugyanis szándékában áll 3-4
holttestet felboncolni, amelyeket az orvos fog kiválasztani
erre a célra.

Ezzel együtt a Bécsi Zsidók— Öregek Tanácsa fel van
jogosítva arra, hogy eme emlékiratot a halottnyilvántartó
irodába eljuttassa.

Aláírás: dr. Joszef Jiszráel Levinherz.

20. ikt. sz. 1242. 1942. okt. 14. a német biztonsági

rendrség a berlini magyar képviselnek.

A tárgy: a magyarországi zsidókérdés.

. . .bonyolultabb, de sürgsebb is a Magyarországon belül

tartózkodó zsidók kérdésének megoldása. Ezért kérem,

hogy magyarázzák el azokat az okokat a magyar kormánynak,

amelyek alapján arra törekszünk, a Führer akarata szerint,

hogy az európai zsidókérdés gyorsan és teljes mértékben

megoldódjon, és megkérjük a magyar kormányt, hogy a saját

részérl is segítse el a szükséges lépések és intézkedések

megtételét. . . .ezért Magyarországon a következ célokat

kell elérni

:

1, Az összes zsidót kivonni az ország kulturális és

gazdasági életébl— jogi úton.

2, Megkönnyíteni a kormány munkáját azonnali

ismertetjel bevezetésével, amely lehetvé teszi a nép

számára a teljes elzárkózást a zsidóktól.

3, Elkészíteni a talajt a kitelepítésekre és a keletre

való elszállításokra Megértéssel fogadjuk, hogy a magyar

gazdasági élet zsidóktól való megtisztítása bizonyos

nehézségekbe ütközött, amely a zsidóknak a gazdasági életbe
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17. ikt. sz. 1020. 1944. júl. 11. A német biztonsági

rendrfnök a német külügyminisztériumnak.

A tárgys Gama Glück zsidó n, a Lagardia házból/ aki

1881. ápr. 24-én született New Yorkban.

Tudomásukra hozzuk/ hogy Glück ugyan fajtája szerint

igazi keverék/ de zsidónak számit. A zsidó fajhoz tartozik/

zsidó férje van (Hermán Glück, szül. 1881. aug. 6.

Makószeged) . Gama Glück New York város polgármesterének,

Lagardiának testvére. Glück jelenleg állami túszként a

ravensbrücki koncentrációs tsborban tartózkodik, az SS

Reichsführer jelentése alapján.

18. ikt. sz. 1121. Távirat a német biztonsági rendrségnek:

A svéd képvisel ma nálam járt és kormánya nevében a

következket mondta el

:

A budapesti zsidókérdés megoldásával foglalkozó SS-

egység jelenti, hogy egy bizonyos Eichmann úr jelentette
a Budapesten lév svéd Vöröskeresztnek, hogy szándékában
áll lelni az úgynevezett "zsidó kutyát", Wallenberget

.

Wallenberg a budapesti svéd delegátus tanácsadója, aki
legfképpen azzal foglalkozik, hogy politikai védelmet
nyújtó útleveleket ad zsidóknak. Hasonlóan nyilatkozott
az SS egység vezetjének helyettese, Dréger is. Azt is
jelentették, hogy a delegátus egy zsidó dolgozóját 3

családtagjával együtt ismeretlen tettesek agyonltték.
Kérdésemre a svéd diplomata elmondta, hogy ez a dolgozó, úgy
tnik, magyar személy volt. Reichart összeköt kiemelte,
hogy ezt a jelentést egy sürgs kéréssel együtt kellett
átadnia a külügyminisztériumnak, a kérés pedig az, hogy
utasítsák a megfelel szerveket, hogy egyetlen svéd
állampolgárt, vagy a svéd delegátus egyik tagját se ljék
agyon

.

Válaszomban biztosítottam a svéd képviselt arról, hogy
az ügyet kivizsgáljuk, ugyanakkor kifejtettem véleményem,
miszerint ha ezek a dolgok egyáltalán elhangzottak,
biztosan nem gondolták komolyan. Az összeköt elfogadta
ezt az eshetséget, de rámutatott, hogy a mostani légkör
Budapesten különösen feszült, ami esetleg súlyosabb
eseményekhez vezethet

Kerem az ügy kivizsgálását és arról távirati jelentést.
Aláírás: von Ardamensdorf



153

Büntetések:

a. Ha a Jupo valamely rendre a fent említett utasítások
bármelyikét nem

teljesíti, azonnali és a legszigorúbb büntetésben
részesül

:

1, azonnali elszállítás egy koncentrációs táborba
2, halálbüntetés.
b. Ha egy zsidó az utasításokat megszegi, vagy megpróbál

kiszökni a táborból, azonnali büntetést kapjon a táboron
belül, amely szigorú körülmények között halálbüntetés
legyen.

16. ikt. sz. 972. 1942. dec. 7. interpelláció a magyar
parlamentben a magyar zsidók helyzetével kapcsolatban:

A dec. 3-i közgylésen a magyar miniszterelnök válaszolt
a nyilaskeresztesek két interpellációjára, melyek közül
az egyik a zsidóknak a gyjttáborokban és a gettókban való
elhelyezése eltt folyó vizsgálatokra irányult, amelyek
azt a célt szolgálják, hogy felmérjék és megállapítsák
a zsidók ernléti ill. egészségügyi állapotát, amelynek

alapján döntik el, hogy hova osszák be az illett. A másik

felszólalás pedig a zsidó házak által nem zsidó asszonyok

foglalkoztatásának betiltását javasolta.

Az els kérdésre a válasz az volt, hogy a magyar

parlament az utóbbi három évben négy olyan törvényt hozott,

amely a magyar zsidóság helyzetének javítására törekszik,

gazdasági intézkedések által. Azokat a lépéseket, amelyek

nem tartoznak e legális utasítások közé, csak a magyar

törvényhozás legalizálhatja. Azonban a kormány úgy látja,

hogy ez most nem a megfelel id eme lépések legalizálására.

A második felszólalásra válaszolva a miniszterelnök

elmondta, hogy a kormány már hónapokkal ezeltt
foglalkozott ezzel az üggyel. A dolgozók munka— és

szociális körülményeit megoldó törvény a kormány véleménye

szerint most nem idszer.
Aláírás: Klingfuss. Elküldve a német biztonságügyi

minisztériumba, személyesen Eichmann úrnak.



katonai megszállás alatt volt, és k természetesen azt

csináltak az országgal, amit jónak láttak. Budapesten egy

kicsit más volt a helyzet.

Kérdés: Hogyan tudja megmagyarázni f
hogy az Ön

ellenvetése ellenére a magyar zsandár segélyt nyújtott a

németeknek?
Válasz: Tegyük fel, hogy egy falusi zsandárosztag

parancsnoka kiadja az utasítást, hogy a falu zsidó

lakosait, mondjuk nyolc- tíz zsidót, össze kell gyjteni

és ide és ide kell vinni ket. A zsandárok ezt a parancsot

teljesítették, természetesen mindenféle olyan gondolat

nélkül, hogy ez esetleg nem egy tisztességes eljárás.

15. ikt. sz. 870. 1944. aug. 9. A magyar csendrség és az

SD általános utasítása a Bécs környékére, kényszermunkára
hurcolt zsidókkal kapcsolatban:

Utasítások a zsidórendrség, azaz "JUPO" (Juden Polizei)
kiképzésére

:

Minden zsidórendr felels azért, hogy:

a. egyetlen zsidó se érintkezzen a lakosság többi
részével

.

b. munkaid alatt semmilyen zsidó, sem férfi, sem
n, sem gyerek ne hagyja el a tábor területét. Munkaid
után, természetesen, egy zsidó sem hagyhatja el a tábor
területét. Munkaképtelenek soha nem hagyhatják el a tábor
területét.

c. a tábor területén mindig tökéletes rend és tisztaság
honoljon.

d. minden zsidó szigorúan ügyeljen saját, személyi
tisztaságára

.

e. a zsidók idben, rendezetten és teljes létszámmal
érkezzenek a munkába, és a munka után rendezetten és teljes
létszámmal érkezzenek vissza a táborba.

f . a zsidók a rajuk kiszabott munkát pontosan és gyorsan
végezzék el

.

g. minden eseményrl a felels táborigazgató azonnali
tudomást szerezzen.

h. minden zsidó, tehát a gyerekek is, a sárga csillagot
mindig , es mindig látható helyen viseljék.

i. minden beteg vagy gyengélked, aki csökkenti az egész
tábor munkatempóját, a megfelel kezelésben részesüljön.
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14. ikt. SZ. 807. 1948. március 4. Horthy Miklós
kormányzónak a Nürnbergi Peren tett tanúvallomásának néhány
részlete:

Kérdés: Horthy admirális , kapott Ön meghívást 1944
március környékén Hitlertl?

Válasz: Igen, kaptam. Március 15-én járt nálam a német
képvisel és Hitler nevében megkért, hogy látogassam
meg t a Kerssheim-i kastélyban, mert meg akarja velem
tárgyalni a magyar erk visszavonását a frontról, valamint
a súlyos fegyverhiányt, amely témákról már több, mint egy
éve beszélni akart velem. Nem nagyon akartam odautazni,
errl beszéltem is a miniszterelnökkel, valamint Keresztes-
Fischer külügyminiszzter úrral. Azonban volt egy olyan
érzésem, hogy ha nem fogadom el a meghívást, soha többé
nem fogom látni a magyar hadsereget. Ezért elutaztam
a Kerssheim-i kastélyba, ahol találkoztam Hitlerrel.
Rögtön rájöttem, hogy a magyar erk visszavonásának ügyét
csak mézesmadzagként húzta el az orrom eltt, errl a

témáról ugyanis szó sem esett. Ezzel szemben a téma,
amirl egyfolytában beszélt— eleinte óvatosan utalgatva,
késbb nyíltabb formában— az Magyarország elfoglalása
volt. Természetesen teljes mértékben elleneztem és
megpróbáltam semlegesíteni e tervet, ám minden eredmény
nélkül. Felálltam és kimentem a szobából, a kastélyból
is el akartam menni végleg, csakhogy a különvonatomat
idközben Salzburgba küldték. Megkérdeztem, vajon a

fogjuknak tekinthetem-e magam, mire Darenberg gróf odajött
hozzám, mondta, hogy nem vagyok a fogjuk, és hogy csak

egy légitámadásra figyelmeztet riadó miatt kellett
elmozdítaniuk a vonatomat, de 8 órakor a rendelkezésemre

fog állni

.

Ekkor odajött hozzám Ribbentropp úr egy nyilatkozattal,

és hozzájárulásomat kérte a kinyomtatásához. Többek között

az volt eme iratban, hogy a hadsereg elkapja a magyar

kormányt, egy köztem és Hitler között történt megállapodás

alapján. Természetesen teljes ermbl elleneztem e

hazugságot, de ez nem segített, és az irat ebben a formában

jelent meg a német lapokban.

Kérdés: Nagyon szeretném tudni, hogy vajon a német

hadsereg, Wiesenmayer elítélt és az SS bevonulása után

Magyarországra még mindig teljes volt az Ön uralma országa

felett?
Válasz: Nem, nem volt befolyásom, hiszen az ország német



meglepetten fogadta e hírt . Még inkább meglepdött a

Führer azon a híren, miszerint a kormányzó letartóztatási

parancsot adatott ki egyes miniszterek és tanácsosok ellen,

akiket zsidóellenes cselekedet vádjával vádol.

2 . Ezekben a határozott lépésekben a Führer ugyanazokat

a fondorlatokat vélte észrevenni, amelyek március 19-én

a magyarországi német beavatkozáshoz vezettek. A kapott

hírekbl és üzenetekbl úgy tnik, hogy most ugyanannak

a magyar—német ügyeket eláruló csoportnak a keze van a

dologban, akik egyszer már a szakadék szélére vitték

Magyarországot

.

3. A Führer minden, a Sztólyai kormány ellen irányuló

lépésben a március 19-én meghatározott új magyar politikai

irányelv megsértését kell, hogy lássa, valamint arról az

útról való letérést, amelyet márciusban határoztunk meg,

az Európa jövbeli létérl szóló háború hatására. Ha ez

megtörténne, úgy a Führer azonnal vissza fogja szólítani

a német meghatalmazottat, Wiesenmayert, és olyan lépéseket

fog tenni, amelyek egyszer és mindenkorra megakadályozzák
ilyen események megismétldését Magyarországon.

13. ikt. sz. 803. 1945. jún. 21. Feiler Adolf eskü alatt tett

vallomása:

Eichmann különleges egységének zsidó-akciója
Magyarországon

.

Eichmann a csendrséggel együtt, 1944 március 19-én
érkezett Budapestre. Valószínleg áprilisban kezdte
kizni különleges egységével a zsidókat Magyarországról
Németországba. Eichmann ezenkívül a Német Birodalom
biztonságügyi minisztériumában a zsidó-ügyekkel foglakozó
osztály vezetjeként dolgozik. Az általa készített terv
alapján tartóztatták le és küldték táborokba a zsidókat
földrajzi lakóhelyeik szerint. Ezekbl a táborokból
vonaton, Kosicén keresztül szállították el ket. E módon
minden magyar zsidót elszállították, kivéve a budapestieket
és azokat, akiknek sikerült megszökniük Szlovákiába
vagy Romániába. Eichmann egysége hivatalosan a magyar
csendrség alá tartozott. Eichmann gyakran tett látogatást
a magyar SS-, illetve rendrfnöknél és így tartotta fenn
kapcsolatát a magyar belügyminisztériummal. Egyszer
tudomásomra jutott, hogy egy, a Himler Reichsführernek
teend személyes beszámoló ügyében repült Németországba
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irányítják a közeled ellenséges vadászrepülket és
különböz rádiójelzéseket adnak le az ellenségnek.
Mindenféle alap nélkül terjesztették ezeket a buta és
nevetséges híreszteléseket , csak azért, hogy növeljék
a zsidógylöletet. Nagy sajnálatunkra mindez csak azt
bizonyítja, hogy mindenféle híresztelés, akármilyen buta,
alaptalan és hihetetlen, hihetvé válik, amint az emberek
legalantasabb ösztöneit érinti.

Az épületek falát ellepték az antiszemita plakátok.
Képes plakátok és különböz rajzok vádolták a zsidókat a
háború kirobbantásának vádjával és ket vonták felelsségre
a szociális körülmények rosszabodásáért . Be akarták vésni
a nép tudatába, hogy a zsidók egyedüli és végs célja
lerombolni a meglev kultúrát a bolsevizmussal együtt és
kiépíteni a saját, zsidó hatalmi rendszerüket az egész
világon. Újra meg újra megpróbálták bebizonyítani plakátok
és elcsépelt jelmondatok segítségével, hogy Churchill
és Sztálin összes döntését és cselekedetét a zsidók
befolyásolják

.

Az els beszélgetésekben 600 , majd 75o Izraelbe
ali j ázott zsidóról volt szó, de kétséges, hogy Németország
kész lett volna igazolni eme számadatot. Késbbi
tapasztalatok engedtek arra következtetni, hogy
Németország nem lett volna hajlandó ilyesmire, és hogy
ezeknek a beszélgetéseknek bizonyos céljuk volt. A cél
pedig az volt, hogy eltereljék a zsidók, vagy legalábbis
vezetik figyelmét azokról az elkészületekrl, amelyek a

zsidókérdés egy teljesen másfajta megoldása felé vezetnek.
Szégyenkezve kell megemlítenünk, hogy néhány kivételes

eseten kívül a magyar civil közönség megijedve, durva és

opportonista módon, jellemtelenül és meggondolatlanul
viselkedett. Csak néhányan voltak elég bátrak ahhoz,

hogy az árral szemben úszva felemeljék hangjukat, hogy az

túltegyen a gylölet tombolásának hangjain.

12. ikt. sz. 772. 1944. júl. 17. Hitler Horthynak:

Ezúton kérem Önt, hogy amint e táviratot megkapja,

személyesen keresse fel a kormányzót és szóban számoljon

be neki a következkrl, a Führer nevében. :

1. A német megbízott eljuttatta a Führernek a kormányzó
ama üzenetét, miszerint le akarja váltatni a mostani

Sztólyai-kormányt , amelyet annak idején a német kormány

beleegyezésével neveztek ki, és helyette egy katonai

kormányt akar a hatalomra juttatni. A Führer elég
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Magyarországról, azzal a feltétellel, hogy Anglia,

és az Egyesült Államok gyógyszereket es szállítási

eszközöket, teherautókat szolgáltat cserébe

Németországnak. ígéretet tesznek arra, hogy ezeket az

eszközöket nem fogják a nyugati fronton használni.

9. ikt. sz. 510. 1942. nov. 24. A csendrfparancsnok
az SS Reichsführernek és a német rendrfparancsnoknak:

A tárgy: Külföldi valuta beszerzése önkétesek

sorozásához a magyar Waffen SS-be, valamint az

önkéntesek családjainak segélyezése.

lO.ikt. sz. 630. 1944. jún. 1. A német
külügyminisztérium bels levelezése

A tárgy: A budapesti zsidók.
A közeled átfogó és gyors akció a budapesti zsidók

ellen külföldön éles reakciókat fog kiváltani. A sajtó
ezért azt javasolja a miniszternek, hogy dolgozzon
ki olyan megyzen hangzó okokat és magyarázatokat,
amelyeket külföldön el lehet terjeszteni. Mint pl.
"robbanóanyagokat találtak zsidó közösségi házakban
és zsinagógákban", vagy: "kormányellenes terveket és
terrorszervezeteket fedtek fel zsidó körökben", vagy:
"a zsidók rendröket támadtak meg", vagy: "a zsidók
nagy mennyiség pénzt csempésztek ki az országból azzal
a céllal, hogy a magyar pénzrendszert gyengítsék".

Olyan megnevezést kell kitalálni ennek az akciónak,
amely valóban elég komolynak hangzik ahhoz, hogy annak
alapján átfogó és nagyon alapos kutatásokat tartsunk.
Talán az akciót végrehajtók munkájának megkönnyítése
érdekében le lehet egy kicsit rövidíteni a hosszadalmas
elkészületeket, amennyire lehetséges, a külföld
tudtával. Kérem, hogy táviratban értesítsenek az
ügyben hozott döntésrl.

Aláírás: Tadan P.

11. ikt. sz. 662-663. Freudiger Pinkász írásából néhánv
résziét: 1

Az egész bomba-ügy csak arra kellett, hogy kitalált
hamis történeteket terjesszenek. Mind ugyanarról azegy témáról szólt, mégpedig arról, hogy a zsidók
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akár elrettent akcióra is megfelelen felhasználható.
Semmiféle lelki gondot nem okoz nekem, hogy mintegy a
következ támadás jeleként leljünk lo, erre a célra
megfelel zsidót cserébe minden egyes halott magyarért. A
Rácz és Kondár miniszterekkel tegnap este készített interjú
alapján az a meggyzdésem, hogy a magyar kormány magától
is kész lett volna egy ilyen lépés kezdeményezésére. Ezzel
együtt tudnunk kell, hogy ha egyszer elkezdjük végrehajtani
ezt a tervet, azt azután már nem lehet abbahagyni.

A német külügyminiszternek a Führer elé vitt
javaslatával kapcsolatban, amely azt a lehetséget veti
fel, hogy az összes zsidót ajándékozzuk Roosevelt vagy
Churchill elnöknek, további utasításokat várok. Tudnom
kell, hogy ezt a javaslatot most folytatjuk és dolgozzuk
ki pontosan, vagy pedig csak a következ támadás után kell
elkezdenem e terv végrehajtását.

Aláírás : Wiesenmayer

7. ikt. sz. 385. 1944. június 14. Wiesenmayer a német
külügyminisztériumnak:

Láttuk, hogy március 19-ig Szlovákiából Magyarországra

vándoroltak a zsidók. Ezzel szemben manapság ezzel

ellentétes irányú mozgást figyelhetünk meg. Az összes

határmenti lezárások ellenére úgy tnik, hogy az utóbbi

idben sok zsidó át tudott jutni a határon, fleg Kelet—

Szlovákia irányába. Ezért nagyon megkönnyítené a munkánkat,

ha Szlovákiában is alapos és szigorú intézkedéseket

vezetnének be a zsidók ellen, különösen mivel ott k nem

kívánt elemek, hiszen biztonsági és politikai szempontból

is veszélyt jelentenek az államra. Ha megfelel utasítást

kapok, találkozhatnék Lodinnal Bratislavában, hogy együtt

kidolgozzuk az ebben a tárgyban teend lépéseket.

8. ikt. SZ. 447. 1944. júl. 20. A német külügyminisztérium a

magyarországi meghatalmazottnak:

A londoni rádió a következ jelentést adta le a június

19. -i adásában "Németország zsidó vérrel akar kereskedni"

címmel

:

A magyar kormány két képviselje nemrégen Törökországban

jártak azzal a céllal, hogy a Szövetségeseknek a Gestapo és

a magyar kormány megbízásából a következ ajánlatot tegyék:

Az összes, még életben maradt zsidó kilépési engedélyt kap



Egy ilyen részleges akcióban csak azokat a zsidókat tudnánk

megtalálni , akik nemrégen érkeztek Magyarországra.

Tapasztalataink alapján egy ilyen- részleges- akcióhoz

ugyanannyi befektetés szükséges, mint egy nagyobbszabású,

Magyarország összes zsidó lakosára kiterjed akcióhoz.

Ezért nem látom értelmét annak, hogy csak ezek miatt a

zsidók miatt beindítsuk az egész gépezetet, anélkül, hogy

kiterjesztenénk az akciót Magyarország többi zsidó lakosára

is. így azt ajánlom, várjunk ezzel a lépéssel addig, amíg

Magyarország hajlandó lesz bevonni az ország régebbi zsidó

lakosait is.

Aláírás: Eichmann

5. ikt. sz. 347. (dátum nélkül). Dr. Reiner Imre nyilatkozata

(csak egy bekezdést idézünk a nyilatkozatból):

Eichmann kb. április közepén kezdte el az Észak-Kelet
magyarországi városok zsidó lakosainak gettósítását . Az

egész területen nagy ijedtség és fejvesztettség honolt,
a zsidótanácsokhoz rengeteg panasz érkezett. Ezeket a

panaszokat öszekötink továbbították Kromainak. Én magam
megpróbáltam egyenesen Eichmann elé terjeszteni ket.
Nehezen, de végül is sikerült beszélnem vele egy folyosón. A
panaszok átadásán kívül kértem, hadd kapjak írásos utazási
engedélyt, hogy személyesen tudjak ellátogatni azokba a
vidéki városokba, ahonnan a panaszok érkeztek, hogy ott
tudjak segíteni a panaszttev zsidóknak. Eichmann azt
válaszolta, hogy ezek hamis panaszok, semmi valóságos
alapjuk nincs, azoknak a zsidóknak mindenük megvan,
csakhogy k túlságosan elkényeztetettek ahhoz , hogy amint
a helyzetük egy kicsit is rosszabb a szokásosnál, rögtön
felháborodjanak és panaszkodjanak.

6. ikt. sz. 38o. 1944. sprilis 3. Wiesenmayer Budapestrl a
német külügyminisztériumnak:

Budapest lakosságának reakciója a két légitámadásra az
antiszemitizmus szélesebb kör elterjedéséhez vezetett.
Tegnap olyan röpcédulákat osztogattak, amelyekben loo zsidó
életét követelték minden egyes magyar holttestért . Még ha
ez a követelés nem is megoldható, hiszen így legalább 30- 40
000 zsidót kéne lelnünk, de e bosszúvágyban használható
elemek is leledznek, és megfelel körülmények között
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2. ikt. sz. 153. 1944. jún. 13. Wiesenmayer, (a

németek magyarországi meghatalmazottja) a német
külügyminisztériumnak:

A kárpátaljai és az erdélyi zsidók— összesen 289.357—
elszállítása junius 7—én befejezdött. 92, negyvenöt
vagonból álló vonatot használtunk fel erre a célra.
Azért nem tudtuk teljesíteni az eredetileg kitzött
mennyiséget - kb. 310.000 zsidó - ,mert a magyarok idközben
munkaszolgálatra sorozták be a munkaképes zsidó férfiakat.

A Budapesttl északra es — Kosicétl egészen a
német határig terjed — területek zsidó lakosságának
egybegyjtése 1944 június 10-én fejezdött be. A
szállítmányozás június 11— 16 fog tartani, összesen 21
vonat igénybevételével. A tervezett 67.000-es számot itt
sem fogjuk tudni teljesíteni, mivel a magyar becslések —
amelyek megállapították ezt a számot — túlzottak voltak,
valamint ezeken a területeken is soroztak be embereket
munkaszolgálatra, még az utolsó pillanatokban is

3. ikt. SZ. 157. 1944 április 10. A német külügyminisztérium

Eichmannak:

A Német Birodalom budapesti meghatalmazottja jelenti,

hogy a magyar miniszterelnök 50.000 zsidót állít

el a Németországban végzend munkákra. Ebbl 5000

azonnal rendelkezésünkre áll, a többit pedig 5000 fs
csoportokban fogják elszállítani, 3-4 napon belül. A
Német Birodalom magyarországi megbízottja, aki Winkelman

Obergruppenführerrel fogja egyeztetni a szállítmányozás

részleteit, kéri a Német Birodalom SS fparancsnokát,
tájékoztassa t a szállítmányok Németországon belüli

elirányításáról

.

4. ikt. SZ. 163. 1942 szept. 25. A Biztonsági Rendrség és

az SD elnöke a német külügyminisztériumnak:

Tárgy: A Dnyesztertl keletre szökött, Magyarországon

letelepedett zsidók.

1942. szept. 17. keltezés sürget levelükre válaszolva

el kell mondanom, hogy technikai okok miatt nem tudunk

részleges akcióba kezdeni ezzel az üggyel kapcsolatban.
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Az eredeti okiratok:

1. ikt. sz. 151. 1944. ápr. 24.

A német külügyminisztérium levele Eichmannak:

A német külügyminisztérium kapott egy beszámolót a Német

Birodalom magyarországi megbízottjától és a német delegáció

Magyarországon tartózkodó képviseljétl/ amelyben a

magyarországi zsidók állapotát fejtik ki:

Egész Kárpátalján április 15-én volt a gettósítás . Eddig

150.000 zsidót gyjtöttünk be. Az akció elreláthatóan a

következ hét végéig befejezdik, és addig mintegy 200.000

zsidót számítunk begyjteni. Rögtön eme akció befejezése

után folytatjuk a munkát Erdélyben és más, a román határhoz

közel es területeken, ahol jelenleg az elkészületek
folynak. Itt kb. 250—300 ezer zsidóra számítunk. Ezután

Szerbiát és Horvátországot vesszük célba, végül pedig az

ország belsejében, illetve annak szívében, Budapesten
tervezzük a begyjtéseket.

A szállításokkal kapcsolatos tárgyalások már lefolytak,
és ennek eredményeképpen május 15-ére tervezzük az els
szállítmányt, 3000 zsidóval, amelyet naponta követ majd
ugyanekkora nagyságú szállítmány. Elször Kárpátaljáról,
majd pedig, ha ez megoldható, több gettóból egyszerre
kell elállítani a szállítmányokat. E szállítmányok
úticélja Auschwitz . Az akció megtervezésekor nagy hangsúlyt
fektettünk a háborús gazdasági politika érdekeinek
figyelembevételére

.

Úgy gondoljuk, hogy érdemes valamennyivel eltolni annak
az 50.000 zsidónak az elszállítását, akik a Budapest körüli
munkatáborokban tartózkodnak, és akiknek az elszállítását
a kormány mar biztosította, annak érdekében, hogy ne
veszélyeztessük az akció teljes lefolyását. Ez a megoldás
a szállítási nehézségek figyelembevételénél is szükséges.
Gyalog ugyanis nem lehetséges az áttelepítés, mivel az
rzés nem megoldható, valamint anyagilag is nehéz lenne a
kivitelezés

•

Összegzésül a német képvisel elmondta, hogy véleménye
szerint a zsidó akció terve tökéletes és ebbl kifolyólag
nagyon eredményesen fog mködni

.
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A következ fejezetben bemutatunk pár eredeti okiratot a magyar
zsidók sorsával kapcsolatban a II. Világháború ideje alatt, valamint a
témához kapcsolódó nemzetközi levelezést az akkori vezetk között. Ezek
az iratok, illetve levelek abból a nagy gyjteménybl valók, amelyet az
izraeli rendrség (06-os számú parancsnoksága) gyjtött össze és fordított

héberre az Eichmann-per eltt.

Ebben a könyvben nem tulajdonítunk nagy fontosságot az okiratok
idrendi sorrendben való bemutatásának, ezért az izraeli rendrség által

adott iktatási számuk szerint rendeztük ket sorba.
A németek nagyon jól elkészített talajt találtak Magyarországon

antiszemita politikájuk elterjesztéséhez. Sok magyar lelkesedése a
"zsidóprobléma végs megoldásá"-tól nem volt kisebb, mint a németeké.
Nekünk, Nagybányán születetteknek nincs szükségünk eredeti okiratokra
ahhoz, hogy megértsük pontosan mi történt, hiszen mi magunk vagyunk
az események forrása. Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy bemutatunk
itt egy pár akkori dokumentumot, azoknak a generációknak okulásul, akik

nem élték át azt a poklot, amit mi.

Az egyik legelhivatottabb náci vezet Adolf Eichmann SS-tiszt volt.

Az feladata volt "a végs megoldás" végrehajtása, azaz Európa zsidó

lakosságának kiirtása. Az akkori dokumentokból megtudhatjuk, mennyire
lelkesedett Eichmann e feladatért.

A háború után a Szövetségesek elkezdték a letartóztatásokat a
német és a Tengelyhatalmak vezetinek körében. Közülük néhányan
voltak a Nürnbergi per résztvevi. Sokuknak azonban sikerült elszökniük,

mint pl. Adolf Eichmannannak, az egyik legnagyobb náci bnösnek is.

Hamis igazolványokkal bújkált Dél-Amerika országaiban, utolsó lakhelye

Argentínában volt. Mivel olyan sok hosszú éven keresztül sikerült

inkognitóban maradnia, kezdte azt érezni, hogy most már örökké

biztonságban van. Ez azonban nem így történt.

Az akkori izraeli miniszterelnök, Dávid Ben-Gurion, ahogy az köztudott,

a Moszad-ot bízta meg Eichmann felkutatásával és Izraelbe szállításával.

Ben-Gurion eme elképzelése egy nagyszer akcióban valósult meg, és

Eichmannt élve Izraelbe hozták, ahol zsidó bírók szabták ki rá az ítéletet.

A halálbüntetés végrehajtása után a holttestet elégették és a hamvakat a

tengerbe szórták.
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Törvényjavaslat

zsidók közéleti és gazdasági lérfoglalásának korlátozásáról.

rm «Am.

I. f. A jelen törvény alkalniazasjv

szempontjából zsidónak kell tekinteni

1. art, aki az izraelita Wtfelekcae*

tjtgja vagy a jelen törvény hatálybe-

lépésekor az izraelita hitfelekezct tagja

vök

;

i. akinek mindkét ssuioje az izraelita

hitfeleketet tagja vagy tagja volt:*.

3. akinek nagyszüli kéül legalábu

ketté as izraelita ^hitfelekezct . tagja

vagy tagja volt

;

4. az 1—3. pontbiA IdamltaknaV a

jelen törvény hatálybalépése után m-
tétéit ivadékait.

A jelen
. f. elaó bekezdésének 3.

pontja alá es. személyt és ivadékait

nem lehet zsidónak tekinteni, ha aa
1V3&. évi január ^é ;l. napja eltt

kOiött házasságból származik, feltéve,

hogy mindkét asttlége már a házasság-

kMiduv fiktív mvhMqf Utíofe-
„ v _ 'TsP . í " „

káét haja vak ét- amttl u karnis

tény hitfelek«Mt tagja maradt.

t. fc. Amennyiben a jelen törvény
mitkép nem rendelkezik, rendelkeaé-

«dt tw hfl alkalmasai

:

l/ana, azn ul^lé—1018. évi

háborúban esflat vagy arany vitézeégi

étámmal tüntettek ki. vagy aki az
ellenség éléit tanúsított vitéz maga-

tartásáért legalább kel ízben kitünte-

tésben részesült ;

2. arra. ski legalább .öt ven kzszh lak-

ban hadirokkant.

A jelen J-ban megállapított mentes

aég a mentesített személy ivadékaira

nem terjed ki.'

3. §. A jelen törvénynek a zsidókra

vonatkozó rendelkezéseit megfelelen

alkalmazni kell arra a vállalatra (val

talkozás, üzem. intézet . inlfaióériy) is.

amelynek tulajdonosa, vezetje (elnök

alclnök, vezérigazgató, ügyvezet igaz

gató. igazgató, mindezek helyettesei),

vagy ezek többsége, avagy az igazzal •»-

xág többsége zsidó. vagy amelynél az

értelmiségi munkakörben foglalkozta-

tottak száma a megengedett arányt

(14. f.) meghaladja.

4. f. Honosítás. házasságkötés vagy

törvényemtéa által zsidó magyar állam-

polgárságot bmb szerezhet.

jMhatslmsrtatik a belügymininzter,

hogy hatálytalanítsa a honosítás (vihz-

szahoóotútás) útján aa 1914. évi július

hó 1. napja után magyar állompolgárrá,

lett annak a zsidónak honosítását

(visszahonositását), akit életviszonyai

nem utalnak arra, hogy az onníg terü-

letén maradjon. Hatálytalanítani kell

AZ I. ZSIDÓTÖRVÉNY
n)i\y>nn "D’nn’n pin"
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Ismét sok a rémhír
A re mluYterjesztcs ismét

gyakori. Fj’y'cjck képíelen-

:u :
I iujückiu Lb vjkhiirel

\p alkodnak ckíinsztani a jó-

Jízmiii közönséget, hogy
ijirii-Imct, pánikot idézzenek

e! ó.

ír/, az ellenségnek egyik

fegyvere a - bels arcvonal

gyér piliséi e, mely ellen jól

kell véilcznünk önmagunkat
és elejét kell yenr.ünk a

rémhírek lova terjedésének.

Ibihez teimészelesen szük-

ségünk van* az események
pontos ismeretére, azonkí-

vül földrajzi ismeretekre is.

Fo irányelvül fogadjuk el

azt, hogy minden hírnél ipar-

kodjunk annak eredetét ki-

• puhatolni. Ha azt látjuk,

hegy nic pbi} hatatlan vagy
elleróri/hclcllcn • forrásból
ered*, akkor ne vegyük ko-*

molyán és fleg ne adjuk
tovább, mc-it akaratlanul is

rémhír terjesztkké leszünk.

A magyar rádió gyakran
figyelmeztet légiveszély ide-

jén arra, hc.py csak az is-

merthanpu bemondók sza-

vát vegyük figyelembe, mert
az ellenség . ugyanazon a

hullámhosszon megtéveszt
közU menyeket adhat tovább.

Ugyanígy a szájról-szájra

járó híreknek is csak akkor
adhatunk hitelt, ha— azt ig-

• mert, megbízható és komoly
ember szájából halljuk.

Rövidesen értékesítik

a zsidó árukat
.‘Készpénzzel kell majd fizetni

Mértékadó körökbl nvert ‘kereskedknek • a szakrriá-
, m ••

értesülésünk .szerint rövidé-^ jukHoz tartozó áruku kész-

acn sor kerül a zsidó üzle- pénzfizetés .mellett/ ehdja.

Hasonlóképpen nemsoká-
ra sor kérül a zsidó házak-
ból kikerült Ingóságok érté-

tekben tárolt áruk értéke-

sítésére.

<. Az értékesítést a pénz-

»gyig^2^alqság vezetésével

^bizottság végezni,

amely megállapítja, hogy
izükséges-e valamelyik üz-

letnek vállalati vezet ki-

rendelése mellett való meg-
^-jiyitása, megállápitja a hiva-

talos árakat s azután a hely-

beli iparigazolvánnyal biró

kesitésére is; amelyeket el-

ssorban hadiözvegyek, ha-

diárvák, valamint a bomba-

károsultak részére bocsáta-

nak áruba országszerte.

Az érdekelteket az érté-

kesítések idpontjáról érte-

síteni fogják.
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. . hírek,- -felfújt pletykák mi-.
.

'

'Ilyeneket ületykáltákr
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Hrfcsilem a ‘város lakosságát,

hogy a H7.a 10/194-1 VI. f.
$ szám alatt . kiadói! ' pénz .jymi-

í|. iiiszteri r-'iid *let értelmében a

m zsidók h itrabigyotl ingóságai,

vértekéi, lakás-, üzlet- és miül ily-'

berendozétek, slb. a m. kier-^-éaz-

.
ügyJrség áltál leltlrnz.mdó’x és

•?; t'lszáliiljnd 5k lévén, az ilyen in-

igén^lés
m

végrehajtása alól senki sem ké-
kivételt. A rendeletnek lep.

pez
gyorsabb in és maradék nélkm;
végrehajtái! fontos állami éS
honvédelmi érd-'k.

Fentiekkel kapcsolatban f rrvel
““{elem a lakosságot, hn^ a
zsidók ingóságaiba, esetle >

'

j„
gatlanaira'tám isztott mhid.-níál,.
I ryaniiftb U .f . I / . i 1 •• ^goságnk leltározása és közös igények idóeittiak, -\l ven-

i

raktárin való összehordása fo- lésekkel a hivatalokat ezidó «,7
'

jyannthin van. •
szo *

Felhivoni tehát mindazok fi-

gyelme', akik zsidó vo'.t lakásá-
ban bútorozott szobáb in laknak,
.hogy elhely ;zésiikról. illetve mis
lakásról a legsürgsebben gon-
doskodjanak, inért a "rendelet

rím ne terheljék, mert kielégi,
leiukre^trud-g semmiféle rendel*
kezes fnincs, azok nem ' is tár-
gyalhatók és válasz nélkül irat-
tápba soroltatnak.

Pf. Tamássy s.k.

polgáiniester.

1944. juliua
* *
• > •

Még mindig nagyon drága
a nagybányai piac

NA G Y

A zsidóknak a közgazdasági
életbl való teljes kikapcsolódá-
sával kiirtották a fekete piacot
is

r

**.üt’n4íly mesterségesen leron-

totta a peng bels Vásárló ér-

teket.

H'zel az akcióval most ff pen-
g vásárló értéke emelkedett.
A Közellátási Értesítben ol-

vashatjuk, hogy a piacokon or-

szágszerte {olcsóbbodás állott

el. *

Sajnos, ezt a nagybányai pia-

con az árusok néni akarják tu-

domásul
^

venni s meghökkent
árakat kérnek, még mindig.

Eladó es - vev egyaránt ve-
gye

^
tehát tudomásul a. peng

bels vásárló értekének emel -

-kedését. ‘
• '

- . •

!-íycbkff>it pedig újból kérjük
32 illetékes hatóságokat: legyen
gondja -rá*-hogy a 2i- 1 1 fenl piacon
id normál, s árakat állapítsa

meg, amint az más városokban
van.

Az ellenrzés meglesz!



Büntetések a
"Dr. Rákéczy Mihály tanácsos,

rendrségünk büntetbirája a

sárga csillag nem viselése, illet-

„ve annak szabálytalan hordása
miatt a következ-büntetéseket
szabta ki.

.

Tevjoyics Jén Közraktártér

5 szám, 8 napi elzárás. JBerger
Hermann . Zrinyítér 8 szám 8,

Kahán. Barnát G fiiért-utca—19-
szám, Fuksz Róza Gellert utca
10 szám 3 — 3, Fülöp- Lrincz
Szt. Miklós tér 15" sz., Kis Jo-
zsefné Erdélyi ütcá 77 az. 5 — 5,

2áPJ?ÍLK iQLL .

V \ ^ S > r\ ' r

I »

oldal

Szigorú íntézbedések'
- a -HelYbelí zsídóügYebben
Tudnivalók:

• keresztény letartóztatások: rögtönitélö birásko
dás: gvors ítélet-

J-letckcs hálós igeink -koíiTT; KiemeléTdv) ebbl lncze Sin
hogy a ház, lakás, bátor és dór helybeli kádirm^stor és nejV
egyéb tárgyakra n ratiri ,%l.n I « t . á I . -\ T . . . i . ^ C\

.(
CHfílUSl? -AI O YHjÍN tVI :

. ff

. f-

f. *
í

a mid.'letck
niég nem érkeztek meg és ad-
dig ne zavarkodjék senki kérel-
mekkel. MindenkTTTTtcik^t ilven
dolgok érdekelnek, idejében fog-
nak értesíteni^

A táborban levk élelmezését
hetidtl vég’egesen betiitoUák,
miután, a zsidó lakásokban fel-
halmozott -élelmiszerek a leltá-
rozások alkalmával elkerültek
és egyelre elegendk az otta-
niak ellátására.

Y /V ^Tör l megközelítket ‘a
fentiek alapján felírják és nv i 1

-

vántaftják..—
. A többi ügyeket az összel-
möritettek által megválasztott
ötös zsidó tanács végzi, ugv az
ottani építkezések, mint e^yéb

- kérdésekben.
A lakások leltározása során-

az eleimet -a ref. papiak melletti
zsinagógában gyjtik össze, mig
az államvagyoi.t képez képeket,
szobrokat, ékszereket, sznve-

é* más fékeket a városi
adóhivatal veszi át külön helyi-
ségekben.

Idetartoznak aztán a zsidót-
lamtassal kapcsolatos és 'rend-
K,v

,

ul
,

sz|goru nyomozások is

?St .

sorl" ,5bb'*" ve"ek
'

— » - • — • - * » » i • < •• m r « v i - * *

letartóztatása, akik Á rokwitra 9

számú' lakásuk padlásán nagy
mennyiség és jmmnr allamtu
lajdont képez zsidó ingóságot
rejtettek cl. amiket a rendrség
emberei megtaláljak.. A rejtett

-dolgokat elkoboz tik. Inczéekeí
a rendrségre vitték; ahol a

biinügyi eljárást lefolytatják el-

lenük. a fennálló rendelkezések
alapján.

Ugyancsak letartóztattak két
suhancot. akik Vigdorovits Lá-
zár gyüittáborba szállított zsidó.V

Portör-u. 60. számú hatósági-^
ls& lepecsételt lakásának udvarit
ablakát kifeszitették, azon be-y?

m&sztak és az egyik már el is*

tnt több ruhanemvel, mig a
másikat a szomszédok elfogták:

A. raeRs*öküttet is még aznap .

éjjel elfogta a rendrség és va-
lószínleg rögtönitél bíróság
elé kerülnek.
Gyors és elrettent példa az

’

is, hogy Kovács István itteni
cukorkakészitt, aki a tiz nappal
ezeltt lefolyt zsidótömöritésnél
a lepecsételt Jakásba.amint meg-
írtuk, behatolt, Markovics Már-
ton ingóságainak elhurcolása yé-
gett, a szatmári törvényszék
már 3 hónapi börtönre ítélte.
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a zsidók

Fontos közérdek .tudnivalók.
? .>

A zsidóknak a Bírnál- fiié volt

.vashimortH történt kiteVepitéae

szcrd.vi, májúi 3 áji reggel 6

órától éjj :I 24 óráig l gyors in-

tézkedé*.:kkeí megtörtént.
> *. A beír*j-»zéj idpontjától kezd-
: vi ss ;

-dó~a váróiban nem tar-

tózkodhat, kivéve azokat a sze

melyeket, akikre a Diéid-caillag

.viselése nem- kötelez.
‘ "

Utóbbiaknak: ‘vagyis .a.

Visszahagyottaknak 8 náp. alatt.

mert' ellenkezleg letartóztatják
k*t éi hadbírósághoz kerülnek.

Viszont azok. a keresztények,
akik bármiféle, ziid vagyontár-
gyat megrzésre ;.átvettdk, illet-

ve szereztek, vagy ilyenrl ; tu-

dó fissal bírnak, ugyanotak
azonnal jelentsék azt bo a Vá-
rosháza 16 sz. szobijában, mert
aki a magyar nemzetet ily§a mó-
don meglopja: rögt&pj

í •interná-
lás- alá kerül * Egyébként, ax i«-

jtlentkezuilj keli az itteni rend- mhv álUmtulajdoat-képez.lfc-
rkipiti^ysághh kimutatásokba - peres ételt zsidó lakásokat :1eltá*

-való összeírásuk céljából és hogy rozni fogják ii akkor i* kjsüí-

.igazolványt kaphassanak • a sza- - bélnek majd a. hatoló, bnök.
* bad* közlekedésre. *. A tiborbi’Összetömoritett isi*

'A'tá&orhpz kÓxpledai aenki-. . dókról, akiknek, száma riáluak

nek sem íjabid, mert as rség*
fegyverhasználatra. • it fel .van
jogosítva. Hivatalosan kivételt

képez, a zsidók által . idíigleoe-

s?n megválasztott tanács öt- tag-

ja, akik engedélyre ésetenkint
nag^haiják el i tábort .

* Azok a zsidók, qkik ax öix-
szetöinönléikór esetleg nem
voltak it hon, azonnal '-kötele-

sek jelentkezni i rendrségen,

kb. 2300, fej‘apökit* víexnek fet r

és pontosan nyilván tartják ket
Felsbánya>. továbbá a nagy-

báoyáj, ' kápoinokmooostori éx .

nagysorakuti járások zsidó, caa*

iádjaí a borpataki- Molcsáov-féle
birtojcon léteiitett másik táborba.,

kerülnek!- V
A betegeket, csecsemket és

öregeket a zsinagógákban he-
lyezték el.

3ti jOi,

t. -

p'rmá -

zu ré-

Z*’
i 3 •

*tá^ok

ebe d

éreté

visz-

Srigorü mtezkedéseh
a zsidókérdés brül

Elkerült százezres értékek; több kcreszténY letartóztatás

Ezeknél félmillió peng érték tm

készpénzt, ékszereket és oaáa

értéktárgyakat találtak. - l:.-'

y Hailbrun Jakab eílnternált di

\

i.nd^'i

ita *

ilctek

?
ÍZOCÍ-

né-

•rübb

;ának
*

kel.

A hatóságok illetékes közegei

felhívják a lakosságot arra, hogy
a lepecsételt zsidó lakásokba

való betöréseket mindenki azon-

nal jelentse és lehetleg akadá*

lyozza meg. ...
Nyomatékosan figyelmeztetik

a zsidó értékeket, .eirejikét,

hogy május 31 ig még büntet-

lenül bejelenthetik-a. hozzájuk

megrzésre átadott .holmikat,

ellenkezleg Incze* Sándorné,

Nagy Károlyné és Gergely Sán-

dor sorsára kordinek, akiket el-

int^rnáltak.
' m

-

Elfogták a halóság emberei
Brach Simont - és Fisch**r Mik-

lós volt viskereskedt 33 tagú

családjaikkal rgyutt, akik még
a zsidótlanitás eltt megszök-

tek és a nagynyiresi erdkben
rendeztek be maguknak tanyát.

vatktresked lakásán az asszony-

49 890 pengt éx egy 50 ezer ig
pengrl szóló szabadkai. betét* |
könyvet adott. el.
A múlt számunkban kezit'

Wiesel-féle betörés tettesét: Ba-

lázs István fiatalembert a szat-

mári törvényszék 6 évi fpgy*

házra Ítélte. •—
4 A Mátyás kirá y téri árokóvó-

hely mellett színes párnán fe-

küdve egy 4 éves zsidó gyer-

mekleányt találtak, bevitték a

rendrségre. de nem mondta

el, hogy- eddig melyik keresz-

tény háznál volt éj hogy hívják.

Beszállították a íáborbi.
4TJ
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Mi lesz a
Küóder Ar.lal kereskede-

lem^ és közlekedésügyi mi-

niszter 'nyilatkozatából vet-

tük az alábbiakat: •

"

- Amint a kormány a

zsidó vagyonok zár alá vé-

tele tárgyában rendelkezett:

egyidejleg intézkedett a be-

zárt és záf alá vett zsidó

kereskedések' ~ feltarozása

iránt is, hogy számbavehet
legyen az árumennyiség,
amelyet a zsidók tárolnak..

Az átállítás

— A honvédelem és a köz-
gazdaság szempontjából múl-
hatatlanul szükséges üzletek

továbbra is mködni fognak,

természetesen a zsidó tulaj-

donos és a zsidó alkalma-
zottak nélkül. Ezeknek a ke-
reskedéseknek, vagy válla-

latoknak vezetésével átme-
netileg vállalatvezett bizunk
meg, .lehetleg a már ott

mködött megbízható kér
résztény alkalmazottak kö-
zül. A vállalat-vezeti ki-

rpo.deles csak ''átmeneti in-

tézkedés, ameddig a keresr
kedést- vállalkozásra kész
es a kereskedelempolitikai
szempontból

: kívánatosnak
tartott keresztény tké

j
át-

veszi. A honvédelmi vagy
közgazdasági okokból nem
okvetlenül

. szükséges üzle-
tek zárva maradtak. Á lel-

tározott árukészleteket a
Szakmabeli keresztény ke-
reskedk között óhajtom a
szakma meghallgatásával
szétosztani.

— Elssorban azt kívá-
nom megállapítani, hogy
egyes szakmákban közgaz-
dasági szempontból hány ke-
reskedés, vagy vállalat mü-
sodese indokolt s

uzléfcbbel?
*

után- foglalkozom uj cégek
alapítására, vágy üresén álló

volt z^idó üzlethelyiségek

átvételére irányuló kérel-

mekkel. i— Az üresen maradt üz-

lethelyisége kö, amdytkr.ek
árukészlete szétorztásra ke- -

Írül, az arra alkalmas, kell
szaktudással és tokével ren- /

delkez keresztény keres-

ked .engedéllyel kiveheti.

Ennek rendjét késbb fo->I

"‘gom* megallapitani.

Az átállítás során lermé-
szetesen elnyben fogom
részesíteni a hadviselteket.
— Most kell, hogy a ke-

resztény. msgysr keresked-
társadalom' a

1

helyzet ma-'
gaslatára emelkedjék: ne le-.,

jgyen kicsinyes, ne áskál$|
* jék bgymás ellen, segitsei^
minden erejével mindazokon^
a nehézségeken, s melyele

ilyen átálitással természet??
, szerüleg egy ültjárnak. Tuf?
dpm, hogy a .jfejádat, amirl
vállalkoztunk nem könny;
csak kritizálnFkönnyü. • '

•

Türelem i - f ,V'." \ >í „ - . - *,
m

_ »

% '
.

*
- ' -* ? V

. < Kérek ezért mindenkit,'
V legyen türelemmel és még-
. értéssel, ha netalán átmené^
tlleg az átálitással járó egyé?
.ni ."kellemetlenségét,

' vagy
kényelmetlenléget vállalni

ken. “
;

Ez a munka, amelyre
vállalkozunk, a kereskedés-
iem teljes megtisztítása r

a
zsidóktól, elsrend nemzeti

-feladat,.a sz szoros értel-

mében harc az 'ország jobb
jövjéért. Fáradságos .mun-
kánk nem máról-holnapra,

,
de meghozza gyümölcsét;
áldását pedig a nemzet egye-
teme kell, hogy érezze:
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EREDETI ÚJSÁGCIKKEK 1944-BL

A következ újságcikkek a "Nagybánya” cím hetilapban

jelentek meg 1944-ben, abban az idszakban, mikor a

városból az összes zsidót Auschwitzba vitték. A cikkekbl

kitnik, hogy a hivatalos szervek célja volt megnyugtatni

a lakosságot, biztosítani az embereket affell, hogy a

rémhíreknek semmi alapjuk nincs, és hogy a drágaság

is meg fog sznni, most, hogy a város megszabadult a

zsidóktól, "akik minden baj forrása".
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emberek között - ezek mégsem sznnek

meg.

íme újból egy példa:

A múlt hét végén az illetékes

hatóságok kidoboltatták, hogy az

állatokkal közleked jármvek, szekerek,

teher és személykocsik éjjel feleslegesen ne

közlekedjenek és ha mégis járniok kell,

akkor, ha nincs légi zavarás, tartsák égve

lámpáikat, hogy elkerüljék a véletlen

összeütközéseket. Ennyi volt csupán a

dobolás lényege, erre persze azonnal

elindult nálunk a feleltlen hírverés, szerte

a városban.

Ilyeneket pletykáltak:

Este 6-kor zárni kell mindent... 7-tl

senki sem járhat az utcán... 8 órától

mindenütt sötétíteni kell... éjjel a polgári

személyeknek otthon kell tartózkodniuk...

és így tovább.

Legszomorúbb ebben, hogy a

fentieket nem holmi kerítésen könyökl
vénasszonyok, hanem értelmiségi emberek

is terjesztették.

Természetes, hogy a rémhírekbl

semmi sem volt igaz, ellenben az valóság,

hogy megindultak a nyomozó közegek

és elbb utóbb rendri felügyelet, illetve

internálás lesz a pletykálkodások vége."

(Meg kell jegyezni, hogy mindez akkor

íródott, amikor az orosz front már egyre

közeledett Magyarország határához, és az

emberek tudták, mi lesz a háború kimenetele.

De úgy tnik, hogy az újság csak utal a

lakosság köreiben terjed hírekre, különösen a

rémhírek terjesztinek megfélemlítésével.)

Kevesebb, mint egy hónap elteltével, a

szeptember 3-i számban újra visszatért ez a

téma az "Ismét sok a rémhír" cím cikkben.

"A rémhírterjesztés ismét gyakori.

Egyesek képtelennél képtelenebb

vakhírekkel iparkodnak elárasztani a

jóhiszem közönséget, hogy ijedelmet,

pánikot idézzenek el.

Ez az ellenség egyik fegyvere a bels
arcvonal gyengítésére, mely ellen jól fel

kell vérteznünk önmagunkat és elejét kell

vennönk a rémhírek továbbterjedésének.

Ehhez természetesen szükségünk van az

események pontos ismeretére, azonkívül

földrajzi ismeretekre is.

F irányelvül fogadjuk el azt,

hogy minden hírnél iparkodjunk annak

eredetét kipuhatolni. Ha azt látjuk,

hogy megbízhatatlan vagy ellenrizhetetlen

forrásból ered, akkor ne vegyük komolyan

és fleg ne adjuk tovább, mert akaratlanul

is rémhirterjesztkké leszünk.

A magyar rádió gyakran figyelmeztet

légiveszély idején arra, hogy csak az

ismerthangú bemondók szavát vegyük

figyelembe, mert az ellenség ugyanazon a

hullámhosszon megtéveszt közleményeket

adhat tovább. Ugyanígy a szájról szájra járó

híreknek is csak akkor adhatunk hitelt, ha

azt ismert, megbízható és komoly ember

szájából halljuk."

Egy megrövidített számban, amelyen nincs

föltüntetve dátum (talán 1944 szeptemberébl

való) jelent meg egy irás a következ címmel.

"A közeljövben eladók lesznek a

zsidó vagyonok. Csak készpénzért lehet

vásárolni.

"

"Megbízható forrásból tudjuk, hogy

a közeljövben eladásra kerülnek a

zsidó tulajdonban volt boltok, azok

felszerelései és árui. Az eladást a

Pénzügyminisztérium egy különleges

bizottsága fogja lebonyolítani. Ez a

bizottság azt is meg fogja állapítani,

hogy milyen boltokat nyissanak ki újból

a köz használatára, kik legyenek az

új üzletvetk, valamint megállapítja az

eladásra kerül javak hivatalos árát.

Ezek után ki fogja választani, szakmai
kritériumok alapján, hogy ki az, aki

jogosult a vásárlásra, készpénz letételének

fejében. Nemsokára eladásra kerülnek
a volt zsidó otthonokban található

tárgyak is. Ezek elssorban hadiözvegyek,

hadiárvák és bombakárosultak részére

lesznek felajánlva."
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Letartóztatták Brach Simont és

Fischer Miklóst, volt vaskereskedt,

családtagjaikkal együtt összesen 33 ft,

akik az összegyjtés eltt a Nagynyirs
melleti erdkbe menüitek. Birtokukban
volt félmillió peng értékben pénz és más
értéktárgyak.

Heilbrun Jákob, volt divatüzlet

tulajdonos lakásában találtak 49.900

peng készpénzt, és egy 50.000 pengrl
kiállított csekket. Heilbrun Jákob jelenleg

a gyjttáborban tartózkodik.

Balázs Istvánt 5 évi börtönbüntetésre

ítélték, a Weizl család lakásába való

betörés vádjával.

A Mátyás téren találtak egy kb. 4

éves zsidó kislányt, színes takarón fekve,

ahonnan bevitték t a rendrségre. A
kislány nem árulta el sem a saját nevét,

sem azokét, akik eddig bujtatták. A
kislányt bevitték a gettóba."

Az újságban megjelen elhalálozottak

listáján szerepeltek zsidók nevei is. Az 1944

júniusi számban a következ tiz elhunyt

neve szerepel, akik május 25 és június eleje

között haltak meg a gettóban. Valószín, hogy

néhányuk a gettóbeli körülmények miatt súlyos

lelkibetegek lettek.

"Áron Ábrahám, csontfaragó, 22

éves, Muszkái Sámuelné, 39 éves,

Frankéi Mózes, 32 éves, Benedek István,

középiskolai tanuló, 16 éves, Farkas

Mózes, kisbolt-tulajdonos, 80 éves, Stern

Salamonné, 60 éves, dr. Benedek László,

orvos, 45 éves, Gottlieb Lászlóné, 34 éves,

dr. Vider Sándor, gyógyszerész, 35 éves,

özv. Vider Péterné, 57 éves."

Az 1944 június 11-i számban Nagybánya

polgármestere, dr. Tamássy a következ hirt

közli:

"A zsidók boltjait és lakásait felügyelet

mellett elkobozták. A lakóknak azonnal

el kell hagyniuk a bebútorozott lakásokat,

minden kérvény korai egyelre."

A köz tudomására hozom, hogy a

Pénzügyi minisztérium utasítása szerint

a zsidók által elhagyott lakások és

üzletek sorsa intézdik. Mindenki, aki

ilyen bútorozott lakás tulajdonosa, vagy
volt zsidó lakásokban albérlk voltak,

azonnali hatállyal el kell hagyniuk ezeket

a lakásokat, mindenféle kivétel nélkül.

Ezzel kapcsolatban kell elmondanom,
hogy mindazok, akik igényt tartanak volt

zsidó lakásokra, még ne kérvényezzék
ezt, ugyanis semmilyen határozat nincs

még érvényben ezen ingóságok sorsával

kapcsolatban.

"

Az 1944 július 3-i számban közöltek egy

cikket "Még mindig nagyon drága a nagybányai

piac."

"A zsidóknak a közgazdasági életbl

való kikapcsolódásával kiirtották a fekete

piacot is, amely mesterségesen lerontotta

a peng bels vásárló értékét.

Ezzel az akcióval most a peng vásárló

értéke emelkedett.

A Közellátási Értesítben olvashatjuk,

hogy a piacokon országszerte olcsóbbodás

állott el.

Sajnos, ezt a nagybányai piacon az

árusok nem akarják tudomásul venni s

meghökkent árakat kérnek még mindig.

Eladó és vev egyaránt vegye

tudomásul a peng bels vásárló

értékének emelkedését.

Egyébként pedig újból kérjük az

illetékes hatóságokat: legyen gondja rá,

hogy az itteni piacon is normális árakat

állapítson meg, amint az más városokban

van.

Az ellenrzés meglesz!"

Az 1944 augusztus 6-i számban

"Pletykaváros vagyunk" címmel jelent meg

egy cikk, amelyben a mondottak túlontúl is

általánosak, érdektelenek, és nem lehet tudni,

hogy pontosan mire céloznak:

"Nem gyztük és nem gyzzük
eleget Írni, hogy a rémhírek, felfújt

pletykák milyen károsak, különösen a

befolyásolható, gyenge idegzet, hiszékeny
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Azok a keresztények, akik birtokában

vannak bármiféle zsidó vagyonnak, vagy

azok, akik tudnak ilyen esetekrl,

haladéktalanul jelentsék a városházán,

különben azonnali hatállyal letartóztatják,

és a táborba zárják ket.

A táborban összezsúfolt zsidók, kb.

2300 f, új, speciális személyi adatlapot

kell, hogy kitöltsenek, és nemsokára új

személyi igazolványt fognak kapni.

A Felsbánya-i és a Nagybánya

környéki falvakból, Monostorról és

Somkútról származó zsidókat Borpatakra

vitték, ahol egy Molcsány nev gazda

birtokán felállítottak egy második gettót

is. A betegek, a gyengélkedk és az öregek

a nagy zsinagógába kerülnek."

Ugyanaznap látott napvilágot ebben

az újságban a következ hir: "Szigorú

intézkedések a helyi zsidóügyekben.

Tudnivalók: keresztény letartóztatások,

rögtönitél bíráskodás, gyors ítélet."

"Illetékes hatóságaink közük, hogy a

ház, lakás, bútor és egyéb tárgyakra

a rendeletek még nem érkeztek

meg és addig ne zavarkodjék senki

kérelmekkel. Mindenkit, akiket ilyen

dolgok érdekelnek, idejében fognak
értesíteni.

A táborban levk élelmezését hétftl
véglegesen betiltották, miután a zsidó

lakásokban felhalmozott élelmiszerek a

leltározások alkalmával e$kerültek és

egyelre elegendk az ottaniak ellátására.

A tábort megközelítket a fentiek alapján

felirják és nyilvántartják. A többi ügyeket
az összetömöritettek által megválasztott
ötös zsidó tanács végzi, úgy az ottani

építkezések, mint egyéb kérdésekben. A
lakások leltározása során az élelmet a
református papiak melletti zsinagógában
gyjtik össze, mig az államvagyont
képez képeket, szobrokat, ékszereket,
sznyegeket és más értékeket a városi
adóhivatal veszi át külön helyiségekben.

Idetartoznak aztán a zsidótalanítással

kapcsolatos és rendkívül szigorú

nyomozások is, melyek során többeket

vettek rizetbe. Kiemelend ebbl Incze

Sándor helybeli kádármester és neje

letartóztatása, akik Árok utca 9. számú

lakásuk padlásán nagy mennyisgü

és immár államtulajdont képez zsidó

ingóságot rejtettek el, amiket a rendrség

emberei megtaláltak. A rejtett dolgokat

elkobozták. Inczééket a rendrségre

vitték, ahol a bnügyi eljárást lefolytatják

ellenük a fennálló rendelkezések alapján.

Ugyancsak letartóztattak két

suhancot, akik Vigdorovits Lázár

gyjttáborba szállított zsidó Portör
u. 60 számú, hatóságilag lepecsételt

lakásának udvari ablakát kifeszitették,

azon bemásztak és az egyik már el is

tnt több ruhanemvel, mig a másikat a

szomszédok elfogták. A megszökött tolvajt

is még aznap éjjel elfogta a rendrség
és valószínleg rögtönitél bíróság elé

kerülnek.

Gyors és elrettent példa az is, hogy
Kovács István itteni cukorkakészitt, aki a

tiz nappal ezeltt lefolyt zsidótömöritésnél

a lepecsételt lakásba, amint megírtuk,

behatolt, Markovits Márton ingóságainak

elhurcolása végett, a szatmári törvényszék

már 8 hónapi börtönre ítélte."

Az 1944 május 28-i számban az újság

visszatér erre az ügyre:
" Szigorú intézkedések a

zsidókérdésekben. Több százezer
érték elrejtett vagyont találtak. Több
keresztény letartóztatása.

"

"A helyi szervek felszólítják a
lakosságot, hogy ne törjenek fel

hatóságilag lezárt és lepecsételt zsidó
lakásokat, vagy ha tudnak ilyen
esetrl, értesítsék a megfelel szerveket.
Azok, akik zsidó vagyont rejtegetnek,
május 31-ig büntetlenül bejelenthetik az
illetékeseknek. Ezután a dátum után a
büntetés az lesz, mint ami Ince Sándornéé,
Nagy Károlynéé és Gergely Sándoré volt,

akiket bezártak a gettóba.
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Miután Nagybánya zsidók nélkül maradt

(kivéve a munkaszolgálatosokat, akiknek

Reviczky Imre ezredes volt a parancsnokuk),

megjelent néhány újságcikk a "Nagybánya"
cím helyi lapban, amelyek a város

akkori helyzetével foglalkoznak. Érdemes egy

kicsit közelebbrl megvizsgálni ket. 1944

áprilisában, amikor életbe lépett a sárga csillag

viselésérl szóló parancs, az újság beszámolt

néhány olyan letartóztatásról, amelynek a sárga

csillag viselésének megtagadása volt az oka.

"Dr. Rákóczy Mihály, a városháza

jogi tanácsadója és bnügyi bíró, a

következ embereket ítélte el a sárga

csillag viselésének megtagadása vádjával:

Tevjovics Jen, 8 napi fogság, Berger

Hermán, szintén 8 nap, Káhán Bernát, 3

napi fogság, Fuksz Róza, 3 nap, Fülöp

Lrinc, 5 nap és Kis Józsefné, szintén 5

napi fogság büntetést kapott."

1944 május 7-én megjelent egy cikk "Mi

legyen a zsidó boltokkal" címmel. A cikk idézi

Ronrád Antal kereskedelmi és közlekedésügyi

miniszter szavait, aki többek között ezt mondta:

"Miután a kormány átadta a köznek

a zsidók javait, köztük a boltjaikat

is, a következ a javaslatom: Minden

olyan bolt, amelyre szüksége van vagy a

hadseregnek, vagy a lakosságnak, ezután

is tartson nyitva, természetesen nem zsidó

tulajdonban és nem zsidó dolgozókkal.

A kormány ki fogja választani a

megfelel keresztény embereket az üzlet

további vezetésére. Több esetben ezek az

emberek már eddig is ezekben a bizonyos

boltokban, illetve üzemekben dolgoztak.

Ez a megoldás csak ideiglenes lesz, amíg

nem fog rendelkezésre állni megfelel

nagyságú keresztény tke, amit majd az

üzletekbe lehet fektetni. A mai helyzet

megkívánja, hogy a magyar keresztény

keresked társadalom ne legyen kicsinyes

és a keresztény kereskedknek össze

kell fogniuk, és legyzni az elttük

álló nehézségeket. A magyar keresztény

társadalommak most nagy türelemre lesz

szüksége, amíg minden zsidó kereskedelmi

vagyont átadnak keresztény kezekbe.

Ez egy általános folyamat, amelynek
célja a kerekedelemnek a zsidóktól való

teljes megtisztítása, mely per pillanat az

elsszámú nemzeti ügy. A dolog nem fog

elrendezdni máról holnapra, de végül

is a jövben meg fogja hozni a maga
gyümölcsét.

"

Ugyanaznap, mikor befejezdött a zsidók

behurcolása a gettókba, 1944 május 7-én, a

következ cikk jelent meg az újságban:

"Befejezdött a zsidók átvitele - a köz

számára fontos tudnivalók"

"A zsidók áttelepítése a volt Bernát

Vasgyár udvarára május 3-án, szerdán

hajnali 5 órakor kezddött, és gyors

ütemben, éjjeli 24 órára befejezdött.

Eme idponttól fogva a zsidóknak

tilos a városban tartózkodniuk, kivéve

azokat, akik fel vannak mentve a

sárga csillag kötelez viselése alól. Ezek

az emberek hozzátartozóikkal együtt 8

napon belül kötelesek megjelenni a

rendrrsön, hogy nyilvántartásba vegyék

ket és hogy szabad mozgási engedélyt

kapjanak. Tilos a tábor (gettó) közelében

tartózkodni, az ottani rök használhatják

fegyvereiket az e szabályt megszegk

ellen. Kivételt képeznek e szabály

alól az ideiglenes zsidótanács tagjai,

akik kivételes endedélyek birtokában

elhagyhatják a tábort és viszatérhetnek.

Azok a zsidók, akik nem tartózkodtak a

városban a gettóba való áttelepítés ideje

alatt, kötelesek a rendrparancsnokságon

jelentkezni. Ha nem jelentkeznek

önszántukból, és elfogják ket, a

hadibíróság elé fognak állni.
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A névlistákat jó elre, két

másolatban elkészítették, amelyek közül

az egyik a szállítmánnyal marad, a

másikat pedig Munkácsra küldik a

rendrparancsnokságra, a vágányfnök

részére. Ha a vonat éjjel indul el, a

zsidókat már nappal fel kell tenni a

vagonokba.

A dandár fogja felügyelni a zsidók

átszállítását a gettókból az állomásra és

a rendrség fogja felügyelni az utakon a

keresztezdéseket.

A dandárok le fogják zárni az egész

területet már elre, az utcákat pedig a

rendrök fogják lezárni, ez lesz a szabály

az állomáson is.

A tábort, a gettót és az utat szigorú

ellenrzés alá kell vonni. A zsidók

500 fs csoportokban fognak vonulni,

minden sorban 4-en. Súlyos betegek

és hozzátartozóik az utolsó csoporttal

fognak megérkezni. Lesz egy külön

"betegvonat", amellyel az orvoson és

a nvéren kívül a zsidótanács tagjai és

a kétes állampolgárságúak fognak utazni.

(Végül nem volt külön vonat a betegek

számára).

A (védett) munkások, a munka-
szolgálatosok, orvosok és gyógyszerészek

is beletartoznak a csoportokba, a

munkaszolgálatosokkal kapcsolatban a
Védelemügyi Minisztérium fog külön
intézkedéseket hozni.

A vagonban utazók számát krétával

fel kell tüntetni a vagon küls falán.

Minden vagonban kell választani valakit,

aki felels lesz a víz beszerzéséért.

A polgármesterek a következkért lesz

nek felelsek:

Biztosítaniuk kell az utazók számára
két napra elegend kenyeret. Egy
személy kétnapi kenyérszükséglete 400
gramm. Tilos más élelmet magukkal
vinniük. A szállítás napján a táborok
konyháiban kávét fognak osztani, vagy
ha ez nem megoldható, akkor vizet kell

adni mindenkinek az útra A kenyeret
a polgármesternek kell beszereznie és
szétosztania.

A polgármester feladata biztosítani,

hogy minden vagonban legyen egy-

egy letakart vödör (a szükségletek

elvégzésére), és egy-egy kancsó ivóvíz.

A polgármesternek kell biztosítani

90 lakatot kulccsal, esetleg a tanács

segítségével. Meg kell jegyezni, hogy

a vonathoz hozzá lesznek kapcsolva

német vagonok is, amelyeket nem lehet

lelakatolni, hacsak nem tesznek rájuk

egy-egy 30 cm-es láncot, amit már le

lehet lakatolni.

A polgármester feladata biztosítani a

krétát, amivel az utazók számát felírják

a vagon falára. Neki kell biztosítania

továbbá kulcstartókat és kis táblákat,

amelyre a vagonok számát kell felírni.

A szállítmány átvétele Kassán fog

történni, nem lesz fszámlálás.

A polgármester feladata a

letartóztatottak elszállítása után

kiferttleniteni a táborhelyeket,

(katonaorvos).

Az átadáskor meg kell elzni minden
külön, egyéni cselekedet.

Dr. Uray százados: "Ha szükség lesz

rá, egy-egy vagonba be lehet tenni akár
100 embert is. Össze lehet zsúfolni ket,
mint a szardíniákat, mivel a németeknek
elenállóképes emberek kellenek. Aki nem
bírja ki a körülményeket, meghal.
A németeknek nem kellenek elegáns

hölgyikék.

"

A nagybányai idbeosztás: május 30.,

este 8 órától hajnali 2 óráig, junius 11.,

du. 2 órától másnap hajnali 2 óráig.

Megbeszélés: Száhor Pál, Nyíregyháza
polgármestere: "Egy zsidó se maradjon,
mindenkit vigyenek el."

Ferenczy dandárparancsnok: "Csak az
orvosok, akikre szükségünk van, és
családjaik maradjanak az országban.
Ezeket azonban majd felismerik a
németek, akik szakértk ebben. k majd
eldöntik, mit csinálnak, rajtuk van a
felelsség. Azokat a keresztényeket, akik
48 óra leforgása alatt beszolgáltatnak
mindent, amit a zsidóktól kaptak, nem
fogják letartóztatni."
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történetében, mert ezek az "építmények" nem
voltak gettók a szó történelmi értelmében. Itt

nem éltek a zsidók generációkon keresztül,

nem volt semmilyen normális közösségi és

vallási élet. Nem volt ez más, mint egy rövid

állomás, sokszor kevesebb, mint egy hónap,

a fizikai megsemmisítés eltt. S valóban,

elérkezett a nagybányai zsidók deportálásának

ideje.

Két csoportban szállították el ket. Az els
csoport 1944 május 31-én indult 3073 fs
létszámmal, a második pedig június 5-én, 2844
fvel. Az els csoport sokkal zsúfoltabban

utazott, minden vagonban 70 ember. A
második csoport, amelyben a zsidótanács

tagjai, a gettóban különböz tisztségekkel

ellátott emberek, valamint azok voltak, akiknek

sikerült lemaradniuk az els szállítmányból,

köztük öregek és betegek, ez a csoport már
valamivel kevésbé zsúfoltan utazott.

Mindkét csoport Auschwitz-Birkenau-ba

érkezett, egyenesen Mengele doktor karmai

közé. 0 döntötte el, ki az, aki kibírja az

embertelen körülményeket és szenvedéseket,

ezeket életben hagyta, a többieket megölte.

Az életben maradottak embertelen kínok és

szenvedések között néhány hét, maximum
hónap után, ahogy az köztudott, szintén

visszaadták lelkket a Teremtnek.

Megmaradt egy olyan nagybányai okirat,

amelyben részletesen le van Írva a két gettó

kiürítésének terve és dátuma. Ez azonban

nem az eredi okirat, hanem egy olyan

okmány, amely Endre László Munkácson

keletkezett memoranduma alapján íródott,

mikor a kárpátaljai és Észak-magyarországi

zsidók már több, mint két hete a gettókban

voltak, és a sorsuk, hogy Auschwitzba kerülnek,

már el volt döntve.

A memorandum teljesen általános

dolgokkal foglalkozott, általános utasításokat

tartalmazott a beosztottak számára, az emlitett

területekrl való deportálással kapcsolatban. A
memorandum tartalmát egy nagyszabású ülésen

tárgyalták meg Munkácson, május 8-9-én,

Ferenczy László elnökletével. Ezen az ülésen

jelen voltak az ügyben résztvev tisztviselk,

rendrtisztek, és az említett területek

nagyvárosainak dandártisztjei. Megbeszélték,

hogyan rakják fel az embereket a vonatokra,

és a különböz gettókból való deportálások

végs dátumait is leszögezték. A dátumokat

Eichmannn Sonderkommandója által, május
11. és 15 között feldolgozott utasítások

alapján állapították meg. Az érintett területek

pedig Kárpátalja, Észak-Kelet-Magyarország és

Észak-Erdély voltak.

Az ülésen megállapodtak abban is, hogy
írásbeli utasításokat küldenek ama városok

polgármestereinek, ahol a gettók álltak.

Eme ülés következtében szerveztek egy

következt április 26-án, amelyen értesítették

a nagybányai és a szatmári városatyákat

az utasításokról. Nagybánya polgármestere

lemásolta a parancsot és több helyre eljuttatta

a városban. A parancs így szólt:

"Májusban (május 8-9-én) a rendr-
parancsnokság épületében Ferenczy
László dandárparancsnok elnökletével

tartottunk egy ülést, amelyen részt

vett a dandárszázados dr. Uray László,

a németek részérl pedig a Gestapo
százados, dr. Zöldi Márton.

Az ülés témája a május 14-én kezdd
deportálás volt.

A deportálás alól felmentést kapnak
idegen zsidók, azaz brit, amerikai, lengyel,

orosz, román, bolgár, szlovák, finn, svéd,

spanyol, portugál és török állampolgárok,

akiket már elre letartóztatásba kell

venni, hogy ne legyenek tanúi a

deportálásnak. 110 vonat fogja a zsidókat

Kassára szállítani, ahol átadják ket
a német rendrségnek. Minden vonat

3000 embert fog szállítani, 45 vagonban
elosztva. Minden vagonba 70 embert kell

a csomagjaikkal együtt elhelyezni, igy

a vonat elején és végén marad egy-egy

vagon az rök számára. Az indulási

állomás parancsnoka egy német vagy egy

magyar dandártiszt lesz. Természetesen

így az állomásfnök öt órával az

indulás eltt rendelkezésünkre kell, hogy

bocsássa a vagonokat, az állomástól

távol es vágányokon. A zsidók csak

nagyon korlátozott mennyiség csomagot

vihetnek magukkal, ágyat, matracokat

semmiféleképpen.
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még külön biztatták is ket.: "A Dunán túlra

utaztok most, ahol mindent sokkal olcsóbban

meg fogtok tudni vásárolni".

A gettót a Bernát- féle Vas és Fémgyár

udvarán állították fel, amely három nagy,

borzalmas állapotban lév barakkból állt. A
barakkokban évek óta ott lév kosz és szemét

uralta a terepet. Ezenkívül ezek a barakkok

maximum száz f befogadására voltak képesek,

de a gettóba 3660 embert hoztak. Ezért a

legtöbben a szabad ég alatt helyezkedtek el,

kitéve magukat a természet viszontagságainak,

a tavaszi éjszakák hidegének, a nappali tz
napsugárnak, mindenféle árnyék nélkül. S ha

esett az es, nemcsak ök maguk, de ruháik és

ágynemik is vizesek és sárosak lettek.

A gettó területe drótkerítéssel volt

körbekerítve, amely jelképesen is elzárta a

zsidókat a város többi lakójától. Semmiféle

kapcsolat nem volt a gettó és a város többi

része között. Mieltt a gettóba vitték ket,

a faraktárba tereltek mindenkit csoportokra

osztva. Itt ellenrizték a névlistát, és itt

kutatták át az embereket.

Meztelenre kellett vetkzniük, hogy a

megalázó vizsgálatokat elvégezzék rajtuk,

súlyos fizikai bántalmazások kíséretében. A
nket két bábaasszony vizsgálta, Rogozsán

Baba és Kuczkó Muci, néhány, a felsbb

körökbe tartozó fiatal lány segítségével. A nk
és a lányok vizsgálata különös durvasággal

és brutalitásai zaljott, fizikai és lelki

bántalmazások és megalázások kíséretében. A
vizsgálatokat végz nk között voltak olyanok,

akik szomszédjaik, barátjaik, osztálytársaik

voltak a most tehetetlenül elttük álló zsidó

asszonyoknak, lányoknak, és akik talán nem is

egyszer élvezték azok segítségét, jótettét.

A faraktárból ezután beterelték ket
a gettókba. A gyár bejáratánál ismét
alaposan megvizsgálták ket, Czibelesz
doktor felügyelete alatt. Mindenki csomagját
átvizsgáltak, és a vizsgálók elkoboztak mindent,
amit szemük- szájuk megkívánt. Ezután pedig
újfajta testi fenyítések és kínzások sorozata
következett.

Mindenkit, akit azzal gyanúsítottak, hogy
értéktárgyaikat nem zsidók gondjaira bízta,

vagy valahol elrejtette — azaz a fels társadalmi

réteg tagjai —
,

kihallgatásra vittek, ahol

különböz kínzásokkal próbálták meg, kiszedni

bellük a rejtekhelyeket, vagy a nem zsidók

neveit, akiknél az értéktárgyak találhatók.

A brutális bántalmazások következményeként

általában olyan sebesülésekkel jöttek ki a

zsidók a kihallgatásról, amelyek teljesen

felismerhetetlenné változtatták az arcukat.

A nagybányai gettóban 3660 zsidót

zsúfoltak össze, akik magából a városból

valók voltak.

Egy másik gettóban, Borpatakon, amely 3

km-nyire volt Nagybányától, gyjtötték össze a

felsbányái, somkúti, monostori, és a környez

kisebb falvakban lakó zsidókat. Ez a gettó

egy istálló és egy hombár szomszédságában

állt, és a benne uralkodó körülmények nagyon

hasonlítottak a nagybányai gettóéhoz. Csak

200 embernek jutott férhely az istállóban és

a hombárban, a többieknek a szabad ég alatt

kellett elhelyezkedniük.

Egy harmadik gyjthely a nagybányai

Nagy Zsinagógában volt, amelyet egy primitív

kórházzá alakítottak át a betegek, gyengélkedk

és néhány kivételezett részére. Itt halt meg a

nagy rabbi Popper Ábrahám, a gettóba való

beköltözés napján. Ma az a feltételezés él, hogy

az itt tartózkodó zsidókat a magyarok helyben

kivégezték, nem szállították ket Auschwitzba.

A gettóba érkez élelem napról napra

fogyott, és az éhség ntt. Sokszor az étel

sáros lett, és igy ehetetlennné vált. Egy
kohói földbirtokos, Korponai, naponta tejet

és kenyeret küldött a gettóbelieknek, de csak

rövid idn keresztül, mert a gettó parancsnoka,
dr. Nagy Jen leállíttatta a szállítmányokat.

Amit megengedett, az a napi sovány leves

megfzése volt, amit aztán szétosztottak az
emberek között.

A gettóban néhányan öngyilkosságot
követtek el. Köztük volt dr. Benedek László
gyermekorvos, felesége és fia; Friedmann
Sándor, a volt közösségi elnök és felesége.

Természetesen ezek az esetek negatívan
hatottak a többiekre.

Az igazság az, hogy a "gettó" fogalom
használata nem indokolt a magyar zsidóság
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szerveknél. Látszólag ez azért történt, hogy
megkönnyítsék az élelmiszerjegyek kiadását.

A valódi cél azonban az volt, hogy az egy

hónappal azeltt kezdd összeírást befejezzék,

és a deportálásra kerül emberek listája teljes

legyen, mindenkit meg tudjanak találni. A
zsidók, akik nem gyanakodtak, mivel senki

nem figyelméztette ket a nácik sátáni tervérl,

hen az igazsághoz számoltak be személyi

adataikról.

Miután a zsidó vagyonok elkobzása már
folyamatban volt, a "végs megoldás"-sal

foglakozó német és magyar nácik most a

következ lépést tervezték meg: a zsidók

gettókba gyjtése, hogy onnan könnyebben

lehessen ket aztán deportálni.

A terv részleteit a Belügyminisztériumban

lezajlott április 4-i ülésen dolgozták ki. Az
ülésvezet elnök Baky László volt, részt vettek

továbbá a Wehrmacht és a Magyar Hadsereg

magas beosztású tisztjei, Eichmann és emberei

a Sundenkommandóból, valamint Endre László

a Belügyminisztériumból és Ferenczy Endre a

dandároktól. Az Európa más részein gyjtött

tapasztalatokra támaszkodva azokat az általános

utasításokat tárgyalták meg, amelyek minden

helyi szervhez, parancsnoksághoz el fognak

jutni, és amik alapján majd azoknak mködniük

kell. Ezen kívül kinevezték a gettósításért

felelsöket is. Ferenczy lett az akció

fparancsnoka, aki személyesen választhatta

ki közeli munkatársait, antiszemitizmusuk és

zsidógylöletük mértéke alapján.

A gylés alapjául az az okirat

szolgált, amelyet Endre László Baky

Lászlóval együttmködve készített, "a zsidók

lakhelyeinek kijelölése" címmel, amelyben a

deportálás részletes leírása található. Többek

között ezt tartalmazza az okirat: "a zsidókat

mint foglyokat kell szállítani, vonaton, vagy

ha szükséges, tehervagonokban, amelyeket a

helyi szerveknek kell elállítani. Csak a rajtuk

lév ruhákat, maximum két váltás fehérnemt

és tizennégy napra elegend élelmet vihetnek

magukkal. Ezenkívül mindenki vihet egy-egy

50 kg-nál nem nehezebb csomagot, ami

magában foglalja az ágynemt, a takarókat

és a matracokat. Tilos magukkal vinniük

pénzt, arany-, vagy ezüsttárgyakat, illetve más
értéktárgyat."

Két héttel azután, hogy Kárpátalja

és a környez települések zsidó lakosait

összegyjtötték a gettókban, következett a

borzalmas akció következ lépése — az Észak-

Erdély-i zsidók gettókba terelése és deportálása.

Ezt megelzen két ülést tartottak, amelyekben

ennek az akciónak a körülményeit és pontos

lépéseit beszélték meg. Az els, április 26-i

ülésen a IX. dandár állomáshelyéhez tartozó

területeken végzend akció részleteirl volt

szó. A dandár Kolozsváron állomásozott, amely

városhoz tartozott egész Bihar megye, Szatmár,

Szolnok-Doboka, Szilágy és Beszterce-Naszód.

Két nappal az els ülés után tartották

a másodikat Maros-Vásárhelyen, ahol a X.

dandár hatáskörébe tartozó települések kerültek

napirendre. Ide tartozott Háromszék, Maros-

Torda, Csík és Udvarhely. Mindkét ülés elnöke

Endre László volt.

Nagybánya zsidótanácsa a hatalmi szervek

rendelkezése értelmében el kellett hogy

állítson számukra 500 lepedt, 200 perzsa-

és más sznyeget, 200 szörmeárut, 300

dunyhát, az összes, zsidók tulajdonában lév

képet, ékszert és mindenféle értéktárgyat.

A zsidótanács Roth Zoltánnét és Vadász

Istvánnét bízta meg, hogy a fent említett

tárgyakat a zsidó lakosoktól összegyjtsék. A
hatalmi szervek helyi képviselje szavát adta,

hogyha elég gyorsan, elegend mennyiségben

és minségben összegyjtik a listán szerepl

tárgyakat, akkor a város zsidó lakosait nem

fogják a gettóba kényszeríteni. Természetesen

nem állta a szavát, és 1944 május 4-én

megkezddött a zsidók gettókba tömörítése.

Aznap kora reggel egy rendrök és magyar

suhancok által kisért kocsi elre elkészített

pontos lista alapján végigjárta a zsidó házakat.

Mindenhol csak pár percre álltak meg. Az
odagylt járókelk pedig kiabáltak: "kifelé

zsidók, egy-kett! Fel a kocsikra gyorsan!"

Éppenhogy csak néhány ágy- és ruhanemt

és valamennyi élelmet sikerült felpakolniuk,

a kocsi már indult is tovább. Azt persze

megvárták a rendrök, hogy pénzt, ékszereket

és más értéktárgyakat hozzanak magukkal, erre
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Kálmán emlékezett arra, ahogy Lazarovitst, a

halárust, Bergert, a Phnix üzemek igazgatóját,

Herskovits Renét, kozmetikust, Tropolovits

Imrét, ügyvédet, Rotschild Zoltánt, Frankovits

Aladárt, és Nussbacher Dávidot tartóztatták le

és vitték Kistarcsára. Ezeken a neveken kívül

meg kell említeni a következket, akiknek

személyes történeikbl válogattunk e könyv

számára: Dr. Barna Samu ügyvéd és fia, János,

Lengyel Jancsi, Lw Pali, Hirsch Klára, Hersch

Éliás, Rosenberg Olga, Leöw Margaréta,

Bíró Éva, Kornreich Rózsi, Ábrahám Elza,

dr. Sárudi Farkas, ügyvéd, aki a közösség

vezetje volt abban az idben, és Darvas

Miriam. Valójában már 1941-ben tartóztattak

le cionistákat és kommunista-gyanús fiatalokat,

ám ezek az emberek pár hónapos fogság

után kiszabadultak, valószínleg a liberális

Kállay-kormány hatására.

Ugyanezen a napon, 1944 április 5-én

lépett életbe az a rendelkezés, hogy minden,

hat éven felüli zsidó köteles lOxlO-es méret
hatágú sárga csillagot (azaz Magén Dávidot)

viselni, a mellkas bal oldalán. A budapesti

zsidó vezetk nagyon jól megértették a sárga

csillag viselésének fenyeget hatását, mivel

a szabad európai országokban él zsidók

már pár hónappal ezeltt figyelmeztették ket
erre a dologra. Menachem Bader Isztambulból

küldött, 1943 szeptember 25-i és október 23-i

keltezés leveleiben azt írja, hogy a zsidók

öszeírása és a sárga csillag kötelez viselése

"elkészítés a végs pusztításra".

A zsidók többsége Pesten és vidéken

azonban nem tudták, mit jelent a sárga

csillag viselése, legtöbben alkalmazkodtak a

rájuk kényszerített helyzethez, mások úgy
hordták, hogy jól látható legyen, büszkék
lévén zsidóságukra, megint mások pedig, fleg
azok, akik már "beolvadtak" a nem zsidók
közé, szégyenkezve vették magukra.

A következ lépés a zsidók vagyonukból
való kifosztása, azaz teljes elszegényesítésük
volt. "Legtitkosabb" parancs érkezett
minden rendrrshöz, mely szerint a
rendröknek a leghatározottabban és a
legalaposabban meg kell akadályozniuk, hogy
a zsidók akár eldugják, akár eladják,

akár keresztény barátaik megrzésére bízzák

értéktérgyaikat, drága ékszereiket. Minden

zsidónak vagyonbejelentési nyilatkozatot kellett

tennie, egy külön erre a célra való

rlapon. Minden tulajdonukat be kellett

jelenteniük, kiveve olyan háztartási eszközöket

és ruhanemket, amelyek nem haladták meg a

10.000 peng értéket.

A "háztartási eszközök" kategóriájába

mtárgyak, képzmvészeti alkotások,

sznyegek és ezüsteszközök természetesen

nem tartoztak bele. Minden aranyat — és

más ékszert, értékpapírokat és bankszámlákat

is fel kellett tüntetni a nyilatkozatban.

Minden, március 22. utáni tulajdonátvitel zsidó

tulajdonból nem zsidó tulajdonába, érvénytelen

volt. Ezután megtiltották a zsidóknak, hogy

havonta több, mint ezer peng készpénzt

vegyenek föl a bankszámlájukról. Ez volt

az els tervezett lépés a zsidók gettóba való

begyjtése, majd Auschwitzba való deportálása

eltt, amely kevesebb, mint egy hónappal a

"titkos" parancs életbelépése után kezddött.

A zsidó tulajdonban lév gyárakat,

üzemeket bezárták, a bennük lév árut és

felszerelést leltárba vették. Azok a gyárak,

amelyeknek mködése elengedhetetlenül

szükséges volt az ország számára, keresztény

vezetkkel mködtek tovább, akiket a

kormányszervek jelöltek ki erre a feladatra.

A többi gyár és üzem, amelyeket a zsidóktól

vettek el, olyan keresztények kezébe került,

akik bebizonyították hségüket és kitartásukat

a kormány antiszemita politikája mellett.

A legtöbb zsidó szigorúan betartotta a rájuk

kivetett intézkedéseket. Néhányan el tudtak
rejteni értéktárgyakat, vagy keresztény barátok,

szomszédok gondjaira sikerült bízniuk azokat.

Akit azonban elkaptak, annak goromba és durva
testi kínzások lett a jussa, a gettóbeli kihallgatás

közben. Nem egyszer a várható büntetéstl
megijedt keresztények maguk számoltak be a
zsidókkal kötött üzleteikrl.

Következ lépésként csökkentették az
élelemadagokat. Április 27-én az élelmezésügyi
minisztérium kiadott egy rendeletet, miszerint
minden zsidó köteles május elsejéig minden
személyi adatáról jelentést tenni a helyi
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és Baky Lászlót kinevezték államtitkárnak

a Belügyminmisztériumban, egyikjüket az

adminisztrációs részleg, másikójukat pedig a

politikai osztály vezetjének.

Ferenczy László pedig a dandárok

összeköttisztje lett, amely szintén a

Belügyminisztérium hatáskörébe tartozott.

Ennek a három embernek központi szerepe

volt a magyar zsidóság kipusztításában.

A nácik nem vesztegették idejüket sátáni

tervük elkezdéséig. Már március 19-én délután,

néhány órával a fváros elfoglalása után,

a Sunderkommandó képviseli kapcsolatba

léptek a pesti neológ zsidó közösséggel,

és már másnapra meghívatták magukat. A
közösséget annak vezetje, Stern Samu és

más közösségi vezetk képviselték, a német

küldöttséget pedig Hermann Krumai képviselte.

Krumai észrevette, hogy a zsidók, akik el

voltak készülve a legrosszabra is, nagyon

félnek. Krumai megnyugtatta ket, megígérte

nekik, hogy nem lesznek letartóztatások, és

azt mondta, hogy néhány korlátozáson kívül,

amelyeket a háborús állapotok követelnek meg,

nem fogják a magánjogot és a magántulajdont

megsérteni, valamint kitelepítések sem lesznek.

Senkit nem fog semmilyen kár érni azon

az alapon, hogy zsidó. Mindenki folytatja

munkáját, és a zsidó közösség továbbra

is el fogja látni vallási, ill. társadalmi

feladatait. Az SS tisztek kihirdették a

zsidóknak, hogy mostantól fogva minden,

a zsidósággal kapcsolatos kérdés kizárólag

a németek hatáskörébe tartozik; egy napjuk

van arra a zsidóknak, hogy felállítsanak

egy úgynevezett "zsidóbizottságot", aminek

a feladata megnyugtatni a zsidó lakosságot,

és megelzni a pánik kitörését. Valóban

létrejött a zsidótanács, amelyben a neológok,

az ortodoxok és a cionisták is képviselve

voltak. Ezzel egyidben a többi nagyvárosban is

felállítottak ilyen tanácsokat, amelyek általában

a közösség vezetibl álltak.

Március 28-án az ország összes

zsidótanácsának meg kellett jelennie

Budapesten. Krumai tartott nekik egy

beszédet, amelyben visszatért korábbi ígéreteire

a németek szándékaival és terveivel

kapcsolatban. A zsidó képviselk óvatos

optimizmusukat és reményüket fejtették ki

a jövvel kapcsolatban, és ezt az üzenetet

vitték magukkal otthonaikba, közösségük tagjai

számára. A cionista képvisel, dr. Kahán

Niszán sokkal pesszimistább volt. Szerinte

"nemcsak anyagi összeomlás, nem is csak

sorozatos testi és lelki fenyítések és kínzások,

valamint emberi mivoltunk utolsó darabkáinak

eltiprása az, ami ránk vár, hanem a biztos és

teljes fizikai megsemmisülés." A résztvevk

kifejtették véleményüket, miszerint külön

minden településen, minden helyi vezetségben

kell megegyezésre jutni a nácikkal. Csak a

munkácsi képvisel ellenezte ezt a javaslatot,

nagyon határozottan, és azt ajánlotta, hogy a

zsidók kezdjenek passzív ellenállásba. Ajánlatát

azonban túlnyomó többséggel elvetették.

Nincs információnk arra nézve, hogy vajon

Nagybánya képviselve volt-e ezen a március

28-i gylésen és azt sem tudjuk pontosan, hogy

kikbl állt a zsidóbizottsága. Weiss Kálmán,

Stern Naftali emlékkönyvében arra emlékszik

vssza, hogy a bizottság vezetje Roth Zoltán

volt, a tagok között pedig ott volt Hirsch Jakab

és Vadász István.

Néhány nappal a németek bevonulása

után letartóztattak több zsidót, hogy így

biztosítsák a zsidóellenes intézkedések sima,

aktív ellenállás nélküli végrehajtását, Eichmann

ugyanis nagyon félt, hogy a varsói gettófelkelés

példája itt meg fog ismétldni. A legtöbb

letartóztatást április 4. és 5. közti éjjelen

hajtották végre. Weiss Kálmán emlékezett rá,

hogy az éjszaka kells közepén ágyaikból

rángattak ki mintegy ötven, meglepett és

megfélemlített zsidót. Még csak azt sem

engedték meg nekik, hogy felöltözzenek.

A letartóztatásokat megalázó és brutális

módon végezték. Elször a városban lév

katonai bázison belül felállított gyjttáborba

vitték ket, a "letartóztatottak táborába",

onnan Budapest mellé, Kistarcsára, és onnan

pedig Auschwitzba, csak néhány nappal

azeltt, hogy megkezddött a magyar zsidók

tömegdeportálása. k voltak tehát az els

magyarok Auschwitzban.

Az ötven zsidó letartóztatásából Weiss
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néni volt antiszemita, viszont Németország

felé jobban vonzódott, és a kommunizmus ádáz

ellensége volt. Alapjában véve hivatásos katona

volt, Horthy kormányzó híve és konzervatív

arisztokrata politikus. így viszonyult az

országon belül szolgáló munkaszolgálatosokhoz

is.

Mindent összevéve elmondható, hogy

a Magyarországon uralkodó helyzet többé-

kevésbé érvényes volt Nagybányára is ebben

az idszakban. A zsidók minden lehetséges

dologgal kereskedtek, csak hogy biztosítani

tudják családjuk számára a betev falatot. A
gyárakban dolgozók, a bányászok, az iparosok

és a többi munkások, mindenki a saját területén

tevékenykedett, abban a reményben, hogy

jönnek még csendesebb, nyugodtabb idk.

Sok családf azonban Ukrajnában szolgált,

akiknek családjaik anyagilag és lelkileg is

sokat szenvedtek. Sok ilyen családnak már

csak egy karéj kenyere maradt, ezért a

közösség támogatására szorultak.

Magyarország egész zsidósága

megszervezte a segítségnyújtást az arra

rászorulóknak. Természetesen azonban az így

kapott segítség csak a minimális megélhetési

szint biztosítására volt elég. Sok családnak

ez volt az egyetlen jövedelemforrása. Az
anyagi helyzetüknél azonban sokkal nehezebb

volt a lelkiállapotuk. Egymás után érkeztek a

halálhírek a frontról, amiket a katonai szervek

is megersítettek.

Rosszabb helyzetben voltak azonban azok
a családok, akik nem kaptak értesítést ilyen

formában, hanem csak úgy, hogy "eltnt",

aminek az igazi jelentése az volt, hogy
ismeretlen körülmények között halt meg,
vagy orosz hadifogságba esett. Sokan pedig
semmiféle értesítést sem kaptak — úgy tnik,
hogy a legtöbb család ilyen helyzetben volt— a remény és a kétségbeesés közti vékony
határvonalon táncolva. A fronti posta teljesen

véletlenszeren mködött, sok esetben pedig a
magyar katonák megsemmisítették a leveleket,

amelyeket oly nagyon vártak otthon, és mivel
nem érkeztek meg, a kétségbeesés sokszor
megrjítette az embereket. Mikor érkezett
néha-néha egy-egy "egyenképeslap", annak

"egyenszövege" többet takart a küld igaszí

állapotából, mint amennyit felfedett. Csak a

dátum és az aláírás mutatták, hogy ekkor es

ekkor a küld még életben volt.

A Gettó és az elhurcolás

1944 március 19-én, vasárnap reggel, mikor

a Kelssheim-i kastélyban a tárgyalások még

javában folytak Hitler és Horthy kormányzó

között, megkezddött a "Margaréta" akció,

Magyarország elfoglalása. A legnagyobb csapás

Budapestre az az ejternys egység volt, amely

- ledobása után — elfoglalta a város összes

kulcspontját. Utánuk érkezett a Wehrmacht 11

egysége, amely néhány eltévedt golyón kívül

nem ütközött semmilyen ellenállásba sem a

magyar hadsereg sem pedig a lakosok részérl.

A bevonulás után az összes nagyobb

egység visszament a frontra, Magyarországon

pedig csak néhány kisebb egység maradt.

Ezenkívül még Budapesten állomásozott az

"akciós ezred", amely a Wehrmachttal érkezett

Magyarországra, és amely 5-600 fnyi Gestapo
— és SS-legénységgel rendelkezett. Ezek
rögtön letartóztatták a németellenes magyar
vezetket, fogságba vetettek gazdag zsidókat,

és hajtóvadászatra indultak a bujkáló zsidók

ellen, vonatállomásokon és más búvóhelyeken
keresvén ket. Ezen az egységen kívül volt

még egy náci csoport, a "Sonderkommandó",
150-200 emberrel, amelynek élén Eichmann
Adolf állt. k voltak felelsök a magyar
zsidósági probléma "végs megoldásáért".

Ez a csoport is már március 19-én
Magyarországra érkezett. Eichmannon kívül
vele voltak közvetlen segíti is, akiknek
már hosszú gyakorlatuk volt a "végs
megoldás" végrehajtásában Európa többi
elfoglalt országában.

A Sztójay kormány, amely a németek
bábkormánya volt, biztosította együttmködését
a német erkkel es a Sunderkommandóval,
a jogi alapot is megteremtette számukra
és segítséget is nyújtott nekik. Ezenkívül
a kormány három hírhedt magyar
antiszemita politikust is a német erk
rendelkezésére bocsájtott. Endre Lászlót
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Budapest központjában. Az uralkodó szervek

tudtak minderrl, de halgattak. A rabbi

(és testvére) eltnése Galíciából — ahogy
mondják — ha nem is a magyar kormány
közremködösével, de annak teljes tudatában

történt.

A magyar zsidók gazdasági helyzete is

nagyon sokat javult ebben a két évben.

Kereskedhettek, vehettek, eladhattak, szinte

teljesen zavarmentesen. Többezren érkeztek

Budapestre az ország minden tájáról, hogy

valamely gazdasági területen kereskedelmet

folytassanak. Általában zsidó házakban találtak

kereseti lehetséget. Abban az esetben ha

letartóztatták — már pedig ez többször

megesett— a feketepiacon keresked zsidókat,

a legtöbb esetben pénzbüntetéssel vagy

kenpénz adásával lezárult az ügy. Minden

helyen másképp volt.

Ez a két év nagyjában nyugodtan telt

el, és azt a reményt táplálta a zsidókban,

hogy csendben és minden baj nélkül át

fogják vészelni a háborút. Magyarország egy

csendes sziget volt a négy égtáj irányában

kiterjed viharos tengerben, melynek hatalmas

kiterjedés területein mindenhol százezrével

ölték a zsidókat a németek és helyi segítik.

A halálipar teljes ervel mködött

Auschwitzban, Maidanekban, Treblinkában és

még sok más németországi, valamint más,

elfoglalt országokban lév gyjttáborokban.

Ezzel szemben Magyarországon viszonylagos

csend és optimista légkör honolt, azzal a

reménnyel, hogy a háború után a helyzet sokkal

jobb lesz. A németek Szovjetúnióból való

visszavonulása, miközben nagy veszteségek

érték t magát és szövetségeseit is, valamint a

Szövetségesek— Anglia és az USA— várható

Nyugat-Európa-i katonai inváziója a háború

egyre közeled végét jelezték. Mindez Kállay

Miklósnak és kormányának köszönheten.

Magyarország egyik frontján semmilyen

pozitív változásra nem volt remény. Ez

pedig az ukrajnai front volt, ahol mintegy

ötvenezer magyar zsidó szolgált, akik még

mindig ki voltak téve a szadista magyar

tisztek és katonák rémuralmának, akik semmibe

vették a civil kormány utasításait. Ugyanúgy

tovább folytatták kegyetlen bánásmódjukat a

munkaszolgálatosokkal szemben, mint ahogy
eddig. A munkaszolgálatosok egy részét a

Vörös Hadsereg visszavitte Magyarországra,

miután 1943 januárjában, Voronyezs mellett

megkezddött a visszavonulás, többezren pedig

a magyar hadsereggel vonultak vissza.

Még azután sem történt semmi változás

az Ukrajnában tartózkodó munkaszolgálatosok

helyzetében, miután Kállay 1942 szeptember

24-én bevette kormányába Nagy Vilmos

tábornokot és leváltotta a pro-náci

Bartha Károlyt. Nagy Vilmos röviddel

szolgálatba lépése után látogatást tett

Ukrajnában, ahol saját szemével láthatta az

ott szolgáló munkaszolgálatosok embertelen

helyzetét. Néhányuk személyesen panaszolták

el neki bajaikat. A tábornok ezután

az ukrajnai munkaszolgálatosokért felels

tisztek tudomására hozta tapasztalait, és

kijelentette, hogy ugyanolyan "katonáknak

és embereknek" látja ket, mint bárki mást.

Magyarországra való visszatérte után Nagy
beszámolót tartott a minisztertanácsnak és a

parlamentnek, és a következ javaslatokat tette

az állapot javítása érdekében:

1. Tilos a munkaszolgálatosokat úgy
kezelni, mintha hadifoglyok volnának,

2. A betegeket és a szolgálatra

alkalmatlanokat le kell szerelni és hazaengedni,

3. Az élelmet feljavítani és a fejadagot

megnövelni, hogy az emberek képesek

legyenek dolgozni,

4. A testi fenyítéseket és más, fizikai

bántalmazásokat betiltani,

5. Az eddigi bánásmódért felelseket

megbüntetni.

Nagy Vilmos egyenes, jószándékú ember

volt, mindenféle zsidóellenes érzülettl mentes

(a háború után a "Jád Vásém" múzeum a

"világ népeinek jótevje" címet adományozta

neki"), mégsem tudott segíteni az ukrajnai

munkaszolgálatosok helyzetének javításában.

Csak az ország határain belül szolgálóknak

segített valamennyit az intézkedése, de ezt

is csak korlátozott ideig. 1943 június 12-

én Csáti Lajos tábornokot nevezték ki

védelmi miniszternek helyette, aki szintén
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német bevonulásra kerülne sor. Annak a

tárgyalássorozatnak, amelyet Magyarország

folytatott a Szövetségesek képviselivel,

nemcsak az volt a célja, hogy Magyarországot

kivonja a háborúból, hanem megpróbálták

megakadályozni, hogy a Szovjetúnió elfoglalja

Magyarországot. Azzal a céllal, hogy

megrizze a hagyományos gazdasági-

társadalmi rendszert és a nemzeti értékeket,

a konzervatív magyar vezetség igyekezte

elhárítani Magyarország fölül az orosz-bolsevik

hatalom fenyeget árnyékát.

Kállay politikája és tervei Hitler

tudomására jutottak. Edmund Weesenmayer,

aki késbb Hitler személyes magyarországi

megbízottja lett, részletesen beszámolt

a Führernek Kállay találkozásáról a

Szövetségesek képviselivel. Ezenkívül más

kémszervezetektl is megtudott Hitler egyet

és mást Kállayról. Ezen információk

alapján döntött úgy Hitler, hogy elfoglalja

Magyarországot. 1944 március 12-én kiadott

parancsában ezt írja :

"Bizonyos ideje tudomásom van arról,

hogy a magyarországi Kállay-kormány árulást

tervez az európai egyesült nemzetek ellen. A
zsidók, akik egész Magyarországon uralkodnak,

valamint a reakciós és zsidó elemek amelyek

befurakodtak a magyar arisztokráciába, az okai

annak, hogy a magyar nép, amely mindig

együttérzett és együttmködött velünk, ilyen

helyzetbe került."

Annak ellenére, hogy Kállay tudott az

1944 elejétl kezdve a határvonal mentén
állomásozó összevont német seregekrl, a

német bevonulásról szóló híreket szóbeszédnek
tartotta. Nem vette komolyan az információs

szolgálat jelentéseit sem, amelyek a németek
ilyen irányú szándékairól beszéltek, és

"taktikai fenyegetéseknek" nevezte ket.
Mindennek eredményeképpen, és annak
ellenére, hogy néhány náciellenes vezet
határozott ellenlépések tételét és a munkások
felfegyverzését javasolta, semmilyen módon
nem készítették fel sem a hadsereget, sem a
népet a német bevonulás esetére. A magyar
vezetk jobban féltek a szovjet inváziótól,
mint a nemet bevonulástol, ezert inkább ennek

megelzésére figyeltek oda jobban. Hitler

1944 március 12-én adta ki a parancsot

Magyarország elfoglalására "Margaréta akció"

név alatt. Hitler meghívatta Horthy Miklós

kormányzót, a védelmi minisztert, Csatay L.-t,

a külügyminisztert, Géczy Jent és a hadsereg

fparancsnokát, Szombathelyi Ferencet a

Salzburg melletti Kelssheim kastélyba, egy

találkozásra 1944 március 19-én.

A Kállay kormány kétéves hatalma

viszonylag nyugalmasabb idszak volt a zsidók

számára. 1942 és 1944 márciusa között nem

tartották be a zsidóellenes náci törvényeket,

csak akkor, ha a helyzet megkövetelte.

Nagybányán például sok antiszemita csoport

mködött, akik a zsidók ellen szították a

közvéleményt, és különböz fenyegetésekkel

gyzték meg a nem zsidó lakosságot, hogy

semmiféle úton-módon ne érintkezzen a

zsidókkal, ne segítsen neki és ne mködjön
vele közre. Ebben az idszakban Magyarország
— és fleg a fváros, Budapest — többezer

zsidónak nyújtott menedéket, akiknek sikerült

elmenekülniük a lengyelországi pokol ell;

többezer menekült érkezett Szlovákiából,

ahol 1942 márciusától júniusig folytak a

deportálások, mialatt 52.000 zsidót szálítottak

el az országból, és a megmaradt 18.000-

et is lemészárolták 1944 október és 1945
március között. Ezalatt az idszak alatt kb. 6-

8000 szlovák zsidó menekült Magyarországra.

Összesen mintegy 15.000 zsidó menekült
élt ekkor Magyarországon, közülük 2500 a
megmaradt lengyelországi zsidóság képviseli,
akiknek úttalan utakon sikerült Magyarországra
jutniuk, többen hamis, nem zsidó személyi
iratokkal.

A Kállay kormány ideje alatt szökött át

a híres belzi Rebbe Rokach Aháron rabbi
és testvére Belzból. A rabbi és testvére
mintegy 8 hónapig maradtak Budapesten, 1943
május 23-tól 1944 január 17-ig. Többezer
magyarorszagi zsidó utazott Budapestre, hogy
lássa a híres rabbit, akit sokan — chászidok
és nem chászidok egyaránt — ismertek
és tiszteltek. A rabbi lakása mindig tele
volt zsidókkal Magyarország minden részérl,
és egyfolytában kopogtak ajtaján. Mindez
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meg a biztos haláltól. Mindenki tudja, hogyan
mködött a magyar sztálinista politika abban

az idben.

Mikor 1946 április 30-án Reviczky

visszatért Magyarországra, Kvári Marcel

parancsnok levele fogadta, amelyben közli

Reviczkyvel, hogy a Magyar Védelemügyi

Minisztérium utasítására leszerelik a Magyar
Nemzeti Hadsereg kötelékeibl.

1946 júliusában Reviczkyt újra meghívták

Erdélybe egy ünnepségsorozatra. Ezek a

találkozások végül a magyarországi hatalom

elleni tüntetésekké váltak, amiért Reviczkyt

nyugdíjba küldték.

Több újságban a magyar kormány elleni

írások jelentek meg. Sajnos azonban, ez semmit

nem segített. Magyarországon belül is próbáltak

segíteni Reviczkynek, hogy visszavegyék

a hadseregbe aktív szolgálatra. Eléggé

ironikusan, 1947 július 1-én nyugdíjasként

megkapta az ezredesi rangot. 1952 márciusáig

Reviczky a nyugdíjából élt, ekkor azonban

megszüntették a folyósítását.

Minden ezirányú kérését elutasították.

Ezekben az években ideiglenes munkákból
A

tartotta fenn magát és családját. Élete utolsó

napjaiban egy pincében lév szénraktárban

dolgozott, mindig jókedven és pozitív

hangulatban. A munkakörülmények azonban

megtámadták egészségét. A román és

a magyar társadalmi nyomás hatására

végül 1956 októberében visszakapta teljes

nyugdíjjogosultságát.

Sajnos azonban nem sokáig élvezhette

ezt, mert 1957 február 16-án egy súlyos

szívinfarktusban Reviczky Imre visszaadta

lelkét a Teremtnek. Keresztény szertartással

temették el, három pap részvételével. A
szónoklók között volt a budapesti neológ

közösség rabbija is. A keresztény szertartásban

részt vettek a katonaság képviseli is, a

katonai zenekar kivételével. A koporsót kísér

sokaságban ott volt sok zsidó is. Halála

után Reviczky Imrét a magyar hatóságok

rehabilitálták. Özvegye minden hónapban

megkapta férje nyugdíját, egészen haláláig,

1977-ig.

1966 január 25-én a "Jad Vasém" múzeum

"a világ népeinek jótevje" címet adományozta
Revickynek, amelyet felesége és fia vettek át.

1979-ben Cfát városában utcát neveztek el

róla.

A tömegpusztítás felé vezet út

Bárdossy László kormánya 1941 áprilisától

1942 márciusáig volt hatalmon. Bárdossy

volt az, aki a zsidóellenes intézkedéseket

megalapozta, s ezen kívül nagyon sok

zsidó halála fzdik nevéhez. Elször
is 1941 végén Kamnitz-Podolszkban az

"idegen" zsidók lemészárlása, késbb pedig

a munkaszolgálatosok kivezénylése Ukrajnába.

A Bárdossy-kormány bukása után,

1942 márciusában Kállay Miklós lett a

miniszterelnök. Kállay arisztokrata, konzervatív

politikus volt, de elssorban magyar hazafi. A
német nácikat szívbl gylölte, és igyekezte

magszabadítani tlük Magyarországot —
már amennyire lehetett. 1943 folyamán

tett néhány olyan lépést, amik nagyon

feldühítették a németeket. Engedélyezte

a cenzúra részleges eltörlését, melynek

következtében az ellenzéki politikusok nyíltan

kezdték hangoztatni azt a követelést, hogy

Magyarország szálljon ki a háborúból;

megpróbálta megtisztítani a külügyet pro-

náci elemektl; újraindítatta a vizsgálatot a

Dél-Magyarországon (Jugoszláviától elfoglalt

területen) történt tömeggyilkosság ügyében;

bíróság elé állítatta az ezért felels tiszteket;

továbbra is fizikai védelmet nyújtott a

zsidóknak, annak ellenére, hogy alapos

megoldásról beszélt "a háború után";

visszavezényelte a harcoló magyar egységeket,

"hogy védjék a Kárpátokat"; legvégül pedig

hivatalosan is elismerte a Badolio-kormányt,

miután Olaszország kilépett a Tengelyhatalmak

szövetségébl.

Annak ellenére, hogy nagyon szerették

volna Magyarországot kivonni a háborúból,

Kállay és az arisztokrata-konzervatív kormány

ellenezte a Szövetségesek javaslatát, hogy

forduljanak Németország ellen és hogy

biztosítsák ket arról, hogy védelmezni

fogják a magyar határt ha esetleg
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fenyegette: Nagy Jen, a zsandárezred

parancsnoka és Várhelyi Tibor, a nagybányai

rendrség parancsnoka. Ezek ketten követték

Reviczky minden lépését, és megpróbálták

hatáskörét csökkenteni. Azt állították, hogy

mivel a front egyre közeledik a városhoz,

a zsidó munkaszolgálatosok tevékenységei

szigorúbb felügyeletet kívánnak és mostani

parancsnokuk túl liberális. Reviczkynek

azonban sikerült kivonnia magát felügyeletük

alól. Minden alkalommal, mikor azt a

panaszt emelték ellene, hogy a zsidó

munkaszolgálatosok szabadon sétálnak a

városban, szoros magyar katonai felügyelet

nélkül, ezt válaszolta: Az ügy intézése

folyamatban van.

Mikor elkezdték megszervezni a gettókat

Erdély 11 városában, Reviczky teljesen

tehetetlen volt. Mindent, amit tudott, azonnal

sietve megtett, hogy megmentsen annyi zsidót,

amennyit csak Isten enged. Két h embere,

Gombay törzsrmester és Balkó rmester

segítségével, valamint néhány irodai dolgozó

közremködésével néhány ezer behívót küldtek

- névvel, vagy anélkül - a gettóban lév
zsidóknak. 40-50 éveseket, valamint fiatal

16-19 éveseket akartak megmenteni Auschwitz

ell. A legtöbb gettóparancsnok nem vette

komolyan a behívókat, de néhány zsidónak

sikerült valahogyan elhagyniuk a gettókat,

és besorozták ket a nagybányai katonai

parancsnokságra. Ezen az úton kb. 3000
embert sikerült megmenteni.

Természetesen Reviczky ellenfelei sem
nézték ölhetett kézzel ami történik. 1944
augusztus 31-én beperelték t a Kolozsvári
Katonai Bíróságon. Mivel azonban nem találtak

ellene konkrét vádat és mivel a kolozsvári

parancsnokságon is voltak támogatói, de
mindenek felett, mivel abban az idben már
tisztán lehetett látni honnan fúj a szél,

és melyik oldalról várható a gyzelem, a
katonaság emberei elkezdték az önmagukkal
való elszámolásukat.

A Reviczky elleni per abbamaradt.
Nagybánya 1944 október 17-én szabadult
fel. Már ezeltt elkezddött a visszavonulás,
és az emberek teljes zavarban voltak, nem

tudták, mi történik. Reviczky nem adott

semmilyen utasítást a munkaszolgálatosoknak.

Senki sem tudta, mit csináljon. Vajon érdemes-

e a városban maradni, elbújni és várni

a Vörös Hadsreg felszabadítását, az összes

ezzel együtt járó veszéllyel együtt, vagy

érdemesebb-e betartani az általános parancsot

és visszavonulni? Reviczky hagyta, hogy

mindenki saját akarata és érzése szerint

cselekedjék.

maga visszavonult a hadsereggel együtt,

vele együtt ment néhány munkaszolgálatos

zsidó is. 1945 február 27-én Reviczkyt

letartóztatták, néhány szélsséges magyar náci

katonatiszt vádja alapján. Gyr mellett csukták

börtönbe. Felesége és fia néhány hétig nem

tudták, mi történt vele. Olyan hírek is

keringtek, hogy a magyar nácik megölték.

1945 március 29-én sikerült megszöknie

a fogságból. Mintegy három héttel ezután,

1945 április 19-én, a szovjet hatalom

idején, Reviczky megjelent a Védelemügyi

Minisztériumban, és kifejezte abbeli készségét,

hogy hajlandó a Magyar Nemzeti Hadseregben

szolgálni. Mátészalkára helyezték, ahol a

szovjet parancsnokok készségesen mködtek
vele együtt, mivel nagyra értékelték. Reviczky

segített fiatal zsidók csoportjainak, akik a

"szökés" keretében lépték át a román határt

Mátészalka mellett Budapest felé, hogy onnan
nyugat felé folytassák útjukat, egészen Izraelig.

1946 áprilisának második felében 141
életben maradt erdélyi munkaszolgálatos azzal
a javaslattal állt el, hogy hívják meg
Reviczkyt a megyébe. Petru Grúza, a Román
Népköztársaság elnöke kitör lelkesedéssel
fogadta a javaslatot. Meg kell említeni, hogy
a javaslattevk egy része az állam magas
beosztású vezeti voltak.

Reviczky így egy hosszú
találkozássorozatra érkezett Erdély
több városába. Ezek a találkozások végül
sok résztvevs gylésekbe fordultak. A
megmenekültek ezen a módon fejezték ki
köszönetüket és hálájukat a tizedik zászlóalj
parancsnokának sikeres mködéséért, melynek
eredményeképpen több ezer zsidó menekült
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közölte vele, hogy ettl a perctl kezdve veszi

át a tábor irányítását és a parancsnokságot.

Ezután - még mindig az épületen kívül

maradva — megtudta, hogy másnap terveznek

küldeni egy századot a keleti frontra, és

hogy az emberek még nem mentek át az

orvosi vizsgálaton. Azonnal elküldte Julácsi

ezredest a vonatállomás fnökéhez, azzal az

üzenettel, hogy a század indulását 8-10 nappal

elhalasztja.

Ezalatt az id alatt a század minden egyes

embere alapos orvosi vizsgálatban részesült,

minek következtében sokakat nem engedtek a

frontra menni.

Mikor a táborba érkezett, Reviczkynek

feltnt, hogy minden tiszt - kisebb és nagyobb

beosztású egyaránt - botokkal és ostorral

járkálnak a tábor területén.

Erre összehívott egy gylést, ahol elmondta

a tiszteknek, hogy a munkaszolgálatosok

jogokkal rendelkez emberek, akiket tilos

bántalmazni és ezután megtiltotta nekik, hogy

ütésre alkalmas szerszámokkal sétálgassanak a

táborban. Az irodában dolgozókon keresztül

- akik mindannyian munkaszolgálatosok

voltak - terjesztette el az emberek

között, hogy ajataja mindig, mindenki

eltt nyitva áll. Bármilyen személyes, vagy

családi problémáikat, gondjaikat megpróbálja

megoldani, amennyire csak telik tle.

S valóban, sok asszony, legtöbbjük vallásos,

hászid zsidók feleségei, parókával vagy

másmilyen fejfedvel fejükön összegyltek

Reviczky irodájának, vagy akár házának

bejárata eltt. Reviczky mindig szívélyesen,

megértn fogadta ket, átérezte fájdalmukat.

Természetesen azonban csak nagyon keveset

tudott megoldani Isten segítségével bajaik

közül.

Ennek ellenére kivétel nélkül mindenki

számára volt egy jó szava és biztatta ket,

hogy eljön még egy szép jöv. St, személyes

gondjaiba is beavatta eme asszonyokat és kérte

ket, hogy imádkozzanak Adám fiáért, aki

akkor fhadnagyi rangbán a fronton harcolt.

Reviczky sofrje szintén egy munkaszolgálatos

volt, aki törvényellenesen a magyar hadsereg

egyenruháját hordta.

A késbbiek folyamán egyszer egy asszony

érkezett a táborba kisfiával, akinek férjét

Ukrajnába vitték és ott eltnt. Reviczky a

védelmébe vette ket, adott nekik egy raktárban

szobát, amiben volt egy ágy, egy asztal és két

szék. Meghagyta, hogy elégítsék ki minden
szükségleteiket. Néhány tiszt megpróbálta egy

párszor eltávolítani az asszonyt és gyermekét,

de Reviczky nem hagyta, hogy bárki is

hozzájuk érjen. Azonban egy alkalommal,

mikor Reviczky nem tartózkodott a táborban,

Murányi hadnagy, aki hírhedt antiszemita volt,

kitelepítette ket a gettóba, ahonnan az asszony

is és fia is Auschwitzba kerültek és ott lelték

halálukat.

Reviczky szoros ismeretséget kötött

Nagybánya rabbijával, dr. Krausz Mose
Áronnal. Hogy ne keltsen feltnést, a

rabbi egy hátsó kiskert kapuján surrant be

Reviczkyhez, mikor látogatóba jött hozzá,

abba a lakásba, amelyet a Steinfeld család

bocsájtott rendelkezésére. A rabbi mindig

érdekldött a besorolt rabbik hogyléte fell,

különösen a kolozsvári rabbi sorsa érdekelte.

Reviczky biztosította Krausz rabbit affell,

hogy a munkaszolgálatban tartózkodó rabbik

minden lehetséges könnyítést megkapnak, és

hogy fizikai munka alól fel vannak mentve.

Reviczky, mint hív katolikus, különösen

vonzódott a szent tárgyakhoz, és azokhoz az

emberekhez, akik Istent szolgálták, így nem
csoda, ha kettejük között szoros barátság

kötdött. Mikor Reviczky, de különösen

felesége, Lili, aggódásukat fejezték ki Krausz

rabbinak a keleti fronton harcoló fiuk miatt,

Krausz rabbi átnyújtott nekik egy a Szentföldrl

való kagylót, és hozzáfzte, hogy viselje azt a

fiú talizmánként, és akkor a hit és a remény

átsegíti t a háborún épen és egészségesen.

Ezenkívül megígérte a parancsnoknak, hogy

imádkozni fog fiáért. (A fiú valóban sebesülés

nélkül tért vissza a frontról.) A rabbi többször

meglátogatta Reviczkyt a lakásán. Az aktuális

helyzetrl beszélgettek, és azt tárgyalták meg,

hogy hogyan lehetne segíteni a rászorultakon

a barátság és kölcsönös megbecsülés keretein

belül.

Reviczky Imrét két helyi hitlerista
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Reviczky Imre ezredes

Reviczky Imre 1896 november 4-én

született, a szlovákiai Banóc városában,

Nagymihály mellett. Ezen a területen nagy

számban éltek zsidók. Reviczky szülei

h katolikusok voltak, és gyermeküket is

ebben a szellemben nevelték. Tanulmányainak

els éveit Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen

végezte. Mindkét városban, de fleg

Sátoraljaújhelyen volt nagy zsidó közösség

abban az idben.

Katonai tanulmányait Nagyváradon, eme,

a Budapesten kívül legnagyobb zsidó

közösséggel rendelkez városban végezte.

Itt 1912-ben kezdett el tanulni és 1916-

ban végzett, hadnagyi ranggal. Tanulmányai

elvégzése után az erdélyi román frontra küldték,

s még az olasz fronton is szolgált. Kitnt a

harcokban való helytállásával s kinevezték

a kilencedik gyalogezred egyik szakaszának

parancsnokává, amelynek központja Kassán

volt. E városban vette feleségül az akkor 17

éves Gavallér Lilit.

A 20-as években Reviczky fleg olyan

helyeken szolgált, ahol sok zsidó élt, mint

pl. Újhely, Sárospatak, Tolcsva, Miskolc,

Olaszliszka, így volt alkalma vallásos és

nem vallásos zsidókkal is megismerkednie,

néhánnyal pedig összebarátkoznia. Megismerte

a zsidó életvitelt általánosan és külön a

magyar zsidók jellegzetességeit is. 1931-ben

áthelyezték Békéscsabára, 1932-ben pedig

kinevezték századparancsnoknak.

A századában volt néhány zsidó katona

is, akik nemhogy nem voltak hátrányos

helyzetben, hanem néhány területen kivételezett

is velük. Egy Ickovits Alfréd nev
vallásos zsidó különleges figyelemben részesült

Reviczky részérl. Reviczky biztosította

számára, hogy szombatonként és ünnepnapokon
nyugodtan tudjon imádkozni a zsinagógában,
valamint hogy az ünnepi étkezéseket zsidók
asztalánál töltse el. Reviczky e katona apjával
is összebarátkozott, olyannyira, hogy 10 év
múlva, 1944-ben segített neki és néhány
barátjának megmenekülni Auschwitz ell.

1938-1941 között Reviczky Király-

Helmecen szolgált, ahol nagyon jó ismeretségbe

került egy zsidó orvossal, Adler Lajossal, és

más zsidókkal is, hiszen sokan voltak e

kisvárosban.

1939 májusában Reviczky megkapta

az rnagyi rangot. 1941-ben pedig már

megmentett jó pár zsidót a biztos halál

ell. Amikor 1941-ben Kamnec-Podolszkba

vitték a zsidókat, és ott tömegesen gyilkolták

ket, érkeztek "küldemények" Királyhelmec

környékérl is, Borsod, Zemplén és Szabolcs

megyébl. Több vonatnyi zsidó érkezett

Galíciába, a halál karjaiba. Reviczky,

a királyhelmeci tábor parancsnokaként

kihasználta jó kapcsolatát az említett megyék

zsandárfnökeivel, és feltartotta, késleltette a

menetek elindulását Krösmez felé, amely

Magyarországon az utolsó állomás volt a

végs megsemmisítés eltt. Perbenik állomásán

három-négy zsidókkal tele vonat várta, hogy

elindulhasson utasai utolsó útjára. Addig ott

kellett azonban várniuk, amíg az erre szóló

utasítást véglegesen érvénytelenítették.

1941 októberének végén Reviczkyt

áttelepítették Léva városába, mint a 22.

gyalogos zászlóalj parancsnokát, immáron
alezredesi rangban. 1942-ben a zászlóaljat

a keleti frontra vezényelték, Zsitomir város

közelébe. Mivel Reviczky nem volt hajlandó

a civil lakosság megbüntetésére és a fronton

tartózkodó magyar, illetve német náci tisztekkel

való együttmködésre, pár hónap múlva
hazaküldték.

Egy májusi napon, 1943-ban kinevezték
a munkaszolgálatosok tizedik zászlóaljának

parancsnokává Nagybányán. Itt több tízezer

román és többezer zsidó munkaszolgálatos
szolgált. Már kinevezése napján eltörölte a

büntetszázadokat, amelyekben — ahogy azt

már említettük - zsidók, magyarok és románok
közösen szolgáltak.

Még mieltt belépett volna a parancsnoki
épületbe, a téren összetalálkozott Telek
alezredessel, az elz parancsnokkal, aki
közismert volt antiszemita érzelmeirl és
durvaságáról. Reviczky odament hozzá, és
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az ország határain belülre, visszafoglalva így
azokat a területeket, ahol eddig a magyarok
tartózkodtak.

Három olyan alakulatot, amelyeknek a

bombázás okozta károk helyrehozatala volt a

feladata (légószázadok) a három nagyvárosba

küldtek, Nagyváradra, Kolozsvárra és

Szatmárra. A nyolc szamosújvári - köztük

én is - a Nagyváradra tartó alakulathoz került,

amely a késbbiek folyamán különlegesen

szerencsésnek bizonyult. Majdnem mindenki a

110/66-os alakulatból nagyváradi születés volt,

és e város zsidóságáról pontos, megbízható

képet adtak. Legtöbben vallásos askenázi

zsidók voltak, akik tisztelték a Tórát, és

betartották a kóserság szabályait még a

munkaszolgálatban is. Harmadrészük neológ

zsidó volt, köztük orvosok, tudósok, jogászok,

és nagytkések.

Az alakulat parancsnoka, Deák Ferenc

százados, egy nagyváradi gimnázium tanára,

akit sokan ismertek és szerettek az alakulat

tagjai közül, minden tekintetben az alakulat

javát kereste, és ha kellett, a védelmére kelt.

Megtagadta például azt a parancsot, hogy

századát Magyarország belsejébe, onnan pedig

Németországba vezesse, amikor a román és

az orosz csapatok Nagyvárad mellett betörtek

az országba. Az egész alakulat Nagyváradon

maradt egészen Szimchát Toráig, (1944 október

10-ig), amikor elfoglalták és felszabadították a

várost.

Az egész alakulatból mindenki épen

és egészségesen érte meg a felszabadítás

pillanatát, a parancsnokhelyettes, Spire Vilmos

kivételével, aki egy vallásos, a micvéket

betartó, kivételezett zsidó volt, Maros-

Vásárhelyrl. Spire 1944 Jóm Kipurján halt

meg, egy, a házba becsapódó bomba által,

ünnepi imakönyvével a kezében.

Reviczky parancsnoksága idején

a Nagybányán szolgáló zsidó

munkaszolgálatosok viszonylagos biztonságban

érezték magukat. Reviczky kiszrte azokat a

tiszteket és más katonákat, akik hajlamosak

voltak a besorozottakkal való durva

bánásmódra, ahogy azt majd látjuk a

következ bekezdésben. Mivel a nagybányai

munkatábor központi tere- hatalmas méretei

ellenére - nem volt elég nagy, hogy befogadja

az összes besorolt munkaszolgálatost,

napközben kiküldték ket a városon kívülre

"küls munkálatokra", amelyek valójában

teljesen értelmetlen elfoglaltságok voltak,

és egyedüli céljuk az volt, hogy a tábor

túlzsúfoltságán könnyítsenek.

Éjszakánként a város mellett már felállított

gettó zsidó házaiban szállásolták el ket.

Pár nap alatt kiderült, hogy a zsidókat

napközben eltávolítják a tábor területérl és

így egy szombati napon, 1944 május 20-án

egy csendrcsapat - kihasználva az alkalmat,

hogy Reviczky ezredes épp akkor nem volt

a városban — betört a tábor területére és

az összes ott tartózkodó zsidót elhurcolták a
• •

gettóba. Összesen 400 zsidót - betegeket és a

munka alól felmentetteket - vittek el. Több,

mint valószín, hogy ezt az akciót a magyar

hadsereg azon tisztjei segítségével sikerült

végrehajtani, akiknek nem tetszett Reviczky

politikája.

A táborból elhurcoltak között volt

Halberstam Jekotiel Jehuda rabbi is, akit az

Auschwitzból való megmenekülés reményében

soroztak be munkaszolgálatra, végül azonban a

gettóból mégis oda került. Feleségét és tizenegy

gyermekét kikergették a kolozsvári gettóból. A
rabbi Auschwitzból Varsóba került. Ott a nagy

felkelés után, amikor felrobbantották a gettót,

annak kiürítésében és eltakarításában dolgozott,

így a lehet legrosszabb körülmények között

érte t a felszabadulás. (A részletes történetet

ld. Miron Cvi, a könyv egyik szerkesztjének

leírásában).
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hangot üssek meg, és mint egy, a Reviczky-

korszakban itt szolgáló munkaszolgálatos,

számoljak be a történtekrl.

Az 1944-es év Pészach ünnepén kaptam

meg a behívómat, miszerint ugyanaz év

április 25-én kell megjelennem a nagybányai

sorozóbizottság eltt. Ebben az idszakban már

1923-as születés gyerekeket is soroztak be.

Szamosújvárban nyolc 1923-as születés fiatal

élt, mind a nyolcunkat ugyanaznap sorozták

be.

Hajnalban érkeztünk egy nagy térre, ami

tele volt emberekkel. A tér egyik oldalán állt

egy emeletes ház, körülötte kisebb építmények,

bódék, amelyeket lakhelyeknek és raktároknak

is használták. A téren pedig rengeteg sátor

volt felállítva, mindegyikben hatalmas tömeg.

Néhány sátorban tfilinnel a fejükön, tálisszal

a vállukon imádkoztak. Másik sátrakban

takarókat ráztak és fekvhelyeket készítettek

a szalma tetején. Egy másik részen volt a

konyhai rész, katonai felszerelésekkel, jóillatú

tartályokkal és a kávé messze elér illatával.

Mindennek együttvéve olyan hangulata volt,

mintha fiatalok sátortáboroznának. Mindenki

nyugodtnak látszott. Itt-ott azért feltnt egy-egy

magyar katona, teljes torokból üvöltve egy-egy

parancsot, néha szitkot, de az emberek szinte

tudomást sem vettek róluk, hiszen tudták,

hogy "amelyik kutya ugat, az nem harap".

Némely katona pedig még vicceldött is az

újoncokkal. Ez volt az els benyomásom ezen

a reggelen Nagybányán, amely emlékképként

megmaradt bennem azóta is. Rövid idn belül

mi, szamosújváriak is szerves részévé váltunk

ennek az emberi tömegnek, és nemsokára mi
is fogadtuk az újoncokat, akik megállás nélkül

özönlöttek a térre.

Erdélyi és kárpátaljai zsidók ezreik töltötték

be egyhamar e hatalmas teret.

Itt meg kell említenem egy esetet,

amihez foghatót azeltt életemben nem láttam.

Az egyik magtárban összegylt körülbelül
harminc fiatalember, akik egymás közt héberül
beszéltek, szefardi kiejtéssel. Mindannyian,
mint ahogy ezt késbb megtudtam, a munkácsi'
illetve az ungvári zsidó gimnáziumok tanulói
voltak. Annak ellenére, hogy tökéletesen

beszéltek magyarul - ami a tábor nyelve volt

— és persze jiddisül is, a hébert választották az

egymás közötti érintkezés nyelvéül.

A héber számomra sem volt idegen

nyelv, hiszen szüleimnek e nyelven írtam

leveleket az erdélyi jesivából. Áldott emlék,

megboldogult apám mondta mindig, hogy egy

jesivatanulónak, mint en magam is, nem illik

jiddisül, a tömeg nyelvén beszélnie, hanem

inkább a hébert, a szent nyelvet használja.

Ennek ellenére sem tudtam követni e gyorsan

perg beszélgetést, csak miután lefordítottam

a számomra ismeretlen szavakat "héber"-rl a

"szent nyelv"-re. Ez azonban elég lassan ment.

Megpróbáltam pár mondattal hozzászólni a

beszélgetéshez, de k csak nevettek rajtam és

beszédemen- a bohócok. Mély benyomással és

nagy hatással volt rám, hogy a héber nyelvet

mindennapi párbeszéd nyelveként hallhattam,

tisztán, pergn, és olyan gyorsan, hogy nehéz

volt megértenem.

A nagybányai tábor zajos és zrzavaros

volt a nap minden órájában.

Az adminisztrátoroknak nem volt könny
munkájuk. A több ezer ideérkez embert

200 fs alakulatokra kellet osztaniuk. Az
1944 tavaszán bevonultakból - akik között

voltak fiatalok, általában 20-21, de sokszor 16

éves gyerekek, és idsebbek, 40-es éveikben

lev felnttek, de voltak sokan 50 év

fölöttiek is- legalább 20 alakulatot tudtak

összeállítani. A sorozóbizottság besorozott

tapasztalt hivatalnokokat, akik könnyebben
össze tudták állítani a különböz alakulatokat.

A tábor parancsnoka, Reviczky ezredes,

szabadkezet adott a hivatalnokoknak az
alakulatok összeállításában. így adódott az
a lehetség, hogy a legtöbb újonc maga
választhatta ki azt a századot, amelyikhez
tartozni akart. Az irodai dolgozók - akik
maguk is munkaszolgálatosok voltak — a
téren futkostak ide-oda és továbbították
az információkat a folyamatosan alakuló,
szervezd századokról. Azt is megmondták,
hogy hova küldik majd ket, az ország melyik
részére. Ekkor — 1944 nyarán — már nem
küldtek külföldre munkaszolgálatosokat, mivel
a Vörös Hadsereg visszaszorította a magyarokat
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A NAGYBÁNYAI SOROZÓKÖZPONT

Miután Észak-Erdélyt Magyarországhoz

kapcsolták, a határok kiterjedése miatt

megalapították a kilencedik magyar katonai

fparancsnokságot, az eddig létez nyolc mellé.

A kilencedik sorozóbizottság Kolozsváron

jött létre, melynek fennhatósága alatt

mködött az a tizedik zászlóalj, amely

felels volt a Nagybánya, és körzetéhez

tartozó munkaszolgálatosok besorozásáért.

Ezen a központon kívül még léteztek

kisebb sorozóbizottságok Erdély más
városaiban, ahol nagyrészt román, nem-

zsidó munkaszolgálatosokat soroztak be.

A nagybányai sorozóbizottsághoz nemcsak

erdélyi, hanem kárpátaljai zsidók is tartoztak,

mivel Kárpátalját 1939 március 15-én

csatolták Csehszlovákiától Magyarországhoz.

Ezen a területen nagyszámban éltek zsidók,

olyan városokban, mint Munkács, Ungvár,

Beregszász, Huszt, Szls, mindegyikben

többezer fnyi zsidó lakosság. Ezenkívül a

cseh Máramaros megyében is nagyon sok zsidó

élt. így tehát a nagybányai sorozóbizottságra

érkezett a katonasorú zsidó lakosság nagy

része, akiket aztán munkaszolgálatra soroztak

be. 1942 és 1944 között Nagybányán keresztül

rengeteg erdélyi és kárpátaljai zsidó került

Magyarország különböz munka-egységeibe és

Ukrajnába.

A nagybányai sorozóbizottságra,

megalapításának napjától kezdve egészen

1943 május elsejéig vad antiszemitizmus, és

a besoroltakkal való nagyon durva - sokszor

fizikai bántalmazással járó — bánásmód volt

a jellemz. 1943 május elsején azonban

változás történt, amely az új parancsnok,

Reviczky ezredes megérkezésének köszönhet.

Eddig minden besorolt a sorozóparancsnok

és beosztottai kénye-kedvének volt kitéve, és

mivel ezek mindannyian szadista bnözk
voltak, itt minden ilyenféle hajlamaikat ki

tudták élni ezeken az ártatlan, megfélemlített

és tehetetlen embereken, akiknek otthon

családjuk, feleségük, gyermekeik sokszor

teljes nincstelenségben várták ket.

A munkaszolgálatosok így várták ítéletüket

- vajon maradhatnak-e Magyarországon,

vagy pedig az ukránok kezébe kell

tenniük életüket, olyan szenvedések után,

amit ember nem képzelhet el. Egyelre

pedig az emberi söpredék legaljainak

hangulatváltozásaitól függ sorsuk, akikbl az

alapvet emberi érzelmek is hiányoznak, és

persze intelligenciaszintjük is minimális. k
azok, akik a magas szint, zsidó tárgyú és

általános mveltséggel rendelkez embereket

megalázzák, bántalmazzák, hátrakötött kézzel

fellógatják ket, hogy perceken belül elveszítik

az eszméletüket.

A legborzasztóbb pedig az, hogy

azok, akik "nem tetszenek" eme emberi

söpredéknek, nagyon hamar az úgynevezett

büntetszázadokban találják magukat, amelyek

egyetlen célja, hogy él védpajzsot küldjenek

az ukrajnai frontra, ahol a munkaszolgálatosok

vérüket áldozzák, embertelen körülmények

között. Nagybányán is alakultak ilyen

büntetszázadok, zsidók- nem zsidók vegyesen,

mindenféle megfontolás, mindenféle ok nélkül

válogatva be az embereket. S mindez még

csak a pokol felé vezet folyosó, itt még
legalább a táj kedves és ismers nekik. Annak

ellenére, hogy ettl a tájtól, a kinti világtól

teljesen elzárva éltek, sem k nem mehettek

ki a városba, sem a nagybányaiak, családtagok

nem léphettek be a barakkok birodalmába

és semmilyen más módon sem volt szabad

érintkezniük egymással.

1943 május elsején - ahogy azt már

említettük - Reviczky ezredes kinevezésével

jött a fordulat, amely javított a körülményeken.

Ennek részletezését a következ bekezdésre

halasztjuk, most pedig arról szólunk, hogy

milyen volt az élet itt ezután az esemény után.

Engedtessék meg, hogy itt most személyes
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estek. Becslések szerint a fogságba esett

zsidó munkaszolgálatosok száma 20.000 és

30.000 körül mozog. Legtöbb esetben a

magyar és a zsidó foglyok sorsa ugyanaz

volt a fogságban, mivel a fogvatartókat

nem foglalkoztatta a foglyok nemzetiségi

hovatartozása és minden esetben durván és

szigorúan bántak velük. Azonban, ha a

fogvatartó rök antiszemiták voltak — ami

igen gyakori volt — akkor a zsidókkal sokkal

keményebben bántak, mint a többiekkel. Ha

az rök zsidók voltak, megpróbáltak javítani

a zsidó foglyok helyzetén, ha csak keveset

is. Különösen ha akadt olyan zsidó r, aki

jiddisül is beszélt, könny volt megértetni

vele a szenvedést, és azt a nagy különbséget,

amely a fogoly és a még szabad zsidók

között volt. Sok, a német és a lengyel

koncetrációs táborokból hazatartó zsidó esett

szovjet fogságba a háború végén és utána

is. A Vörös Hadsereg egyszeren elrabolta

ket — magyar katonákat is velük együtt

— és a Szovjetúnió különböz részeibe

hurcolták ket, egészen Szibériáig és a

távoli ázsiai tagállamokig. Csak miután 1947

februárjában Románia is és Magyarország is

aláírta a békeszerzdést, engedték szabadon a

munkaszolgálatos hadifoglyokat.

A NAGYBÁNYAI MUNKASZOGÁLATOSOK (K.M.SZ.) BEVONULÓ KÖZPONTJA
nuNr'amn mmyn nuibo'? nm>nnn tdio
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A legtöbb munkaszolgálatost Ukrajnába

küldték, az ott szolgálók feltételezett

száma elérte az 50.000-et. Ukrajna a

magyarok által elfoglalt részein és fleg
a frontvonal mentén a munkaszolgálatosok

fektették le a síneket, építették az

utakat, tisztították és fenntartották ket.

Hóeltakarítás, a fegyverek karbantartása, az

élelem utánpótlása, lárkok ásása, tankcsapdák

felállítása, ágyúk készenlétbe helyezése, aknák

eltávolítása, minden, a munkaszolgálatosokra

kirótt munka ilyen és ennél nehezebb

fizikai munkák voltak. Ha a lovak kidltek,

elpusztultak, a zsidók álltak be helyettük. Az
aknamezk megtisztítása rengeteg áldozatot

követelt. S mindehhez még hozzájárult

sok magyar tiszt embertelen viselkedése

is a zsidókkal szemben. Magas beosztású

tisztek megparancsolták beosztottjaiknak, hogy

élve egy munkaszolgálatost se küldjenek

haza. Sokan teljesítették e parancsot,

és elképzelhetetlen durvasággal bántak a

munkaszolgálatosokkal. Szombathelyi Ferenc,

a magyar csapatok fparancsnoka kivégzése

eltt nem sokkal így számolt be

a munkaszolgálatosokhoz való általános

viszonyról abban az idben:

"A durvaság hazaszerettté vált, borzalmas,

embertelen cselekedetek hstetteknek

számítottak, a megvesztegetés erény volt...

kétféle fegyelem létezett, az egyik csak a

zsidókra volt érvényes, és azt jelentette, hogy

velük szemben minden szabad..."

A munkaszolgálatosokat általában koruk

szerint csoportosították 21 és 42 év között. De
voltak "megkülönböztetettek", akiket 42 éves

kor után is besoroltak.k személyes parancsot

kaptak, amelyeket SAS parancsoknak hívtak.

Ezek olyan emberek voltak, akik a zsidó

közösségekben fontos tisztségeket töltöttek

be. Nagy hangsúlyt fektettek gazdagok,

szabadfoglalkozásúak, nagyiparosok, jólmen

üzletemberek és cionista vezetk besorolására.

Ezeket a különleges besorolásokat fleg

helyi szervek ajánlották, élükön a Baross

egyesülettel, amely a helyi üzletemberek és

szakszervezeti vezetk egyesülete volt szerte

az országban, és akik ilyen módon könnyen

megszabadulhattak a zsidó konkurenciától.

Eme körülmények között 1942 április 22-én

a Magyar Honvédelmi Minisztérium titkos

parancsot adott ki, miszerint a fronton lév
munkaegységekben szolgálók közül 10—15

százalék olyan zsidó kell, hogy legyen, aki

"vagy vagyona vagy társadalmi helyzete miatt

közismert". A parancs megengedte, hogy 42
éven felüli zsidókat is besoroljanak. Sok ids
zsidó azonban egyébként is teljesen alkalmatlan

volt bármiféle fizikai munkára, nemhogy az

ukrajnai körülmények között.

Az Ukrajnába küldöttek között volt egy

nagy csoport — zsidók és nem zsidók

együtt — a "veszélyesek": kommunisták,

vagy más baloldali érzelm emberek, akik

külön erre a célra felállított "büntetszázadba"

kerültek, és rögtön a frontra küldték ket.

Megkülönböztetésül sárga, fekete pöttyös

karszalagot viseltek.

A munkaszolgálatosok kínszenvedéseinek

csúcsa 1943 januárja után érkezett el, miután a

Vörös Hadsereg Voronyezsnél áttörte a magyar

vonalakat. A magyarok veszteségei hatalmasok

voltak. A hosszú és kínszenvedésekkel teli

visszavonulás elviselhetetlen volt. Az emberek

rongyokba és tetves takarókba burkolózva

vonszolták magukat. A mindenhol uralkodó

fejetlenség miatt még a szinte semmi fejadagot

sem mindig kapták meg. Néha német vagy

magyar katonák kikergették ket az éjjeli

szállásukról s így egész éjjel járkálniuk kellett,

hogyha nem akartak reggelre megfagyni.

A hideg, az éhség és a tetvek sokakat

megbetegítettek, a legelterjedtebb betegség a

hastífusz volt. Rengetegen meghaltak útközben.

Különösen kegyetlen sors jutott azoknak

a munkaszolgálatosoknak — betegeknek és

egészségeseknek egyaránt— akiket Doroshich-

ban tartottak foglyul, egy Zitomir melletti

kisvárosban. 1943 április 30-án a magyarok

felgyújtottak egy magtárat, amelyben mintegy

800 munkaszolgálatos tartózkodott. Az égve

kimenekülket pedig a magyar katonák sortüze

várta.

Az ukrajnai fronton harcoló 250.000

magyar katona közül sokan orosz fogságba
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kimenetele után kötik meg az üzletet. A
fiú tanúvallomásában semmi utalás nincs arra,

hogy bármivel is megsértették volna a sabbatot,

mivel Teitelbaum nem kényszerült erre. S ha

ez valóban így történt, akkor a történet vége

sokkal tragikusabb színezetet kap.

"Másnap, vasárnap, visszajött a három

katona, felfegyverezve, és letartóztatták apámat

parancsmegtagadás vádjával. Elvezették a

közeli falu, Misztótfalu irányába (mintegy 6

km-nyire Nagysikárlótól), a földeken keresztül.

Mikor a nvérem kb. két óra múlva hazajött

és nem találta otthon apámat, a szomszédok

mondták neki, hogy merre vitték el. A
falu zsandárfnökei semmit sem tudtak és

Nagybányán sem tudtak mondani semmit.

Végül kiderült, hogy a közeli erdbe vezették,

Buság falu mellett, ott leltték és eltemették.

A gyilkosa Német Ferenc rnagy volt.

A gyilkosságban résztvev katonákat

letartóztatták, bírósági tárgyalásra is sor került,

de végül szabadon engedték ket azon oknál

fogva, hogy nem lehet három tisztességes

magyar katonát megbüntetni "egy zsidó miatt".

Az igazság kedvéért meg kell említenünk,

hogy a magyar szervek tisztességesen és

barátságosan bántak az áldozat lányával, aki

mindent megtett, hogy a három katona elnyerje

méltó büntetését. Horthy kormányzó irodájában

is, ahol egy magasrangú tiszt hallgatta ki, és

a székesfehérvári katonai bíróságon is méltó

elbánásban volt része Teitelbaum lányának.

Az utóbbi helyen egy magas beosztású tiszt

sajnálatát fejezte ki a tragikus esemény miatt, és

egy kézzel rajzolt térképet adott neki, amelyen
bejelölte apja sírjának körülbelüli helyét. A
kolozsvári bíróságon, ahol a gyanúsítottak

voltak letartóztatva, szintén kedvesen fogadták.

A bíróság a három katonával együtt

három orvost is kiküldött, hogy pontosan meg
tudják állapítani hol van Teitelbaum sírhelye.

Mikor megtalálták, átvitték a holttestet a

sikárlói zsidó temetbe 1941 február 12-én.

Annak ellenére, hogy a gyilkosokat szabadon
engedték, az uralkodó szervek nem tették túl

magukat olyan könnyen ezen a számukra is

brutális és igazságtalan gyilkosságon. Ebben
az idben a zsidógyilkosságok még nem váltak

általánossá. Ez az eset azonban, amely példa

nélkül álló volt, nem került a nyilvánosság

elé. A cenzúra megtiltotta, hogy bármilyen

telekommunikációs eszközben, rádióban vagy

az újságokban szóljanak róla. Azonban az

emberek egymás között beszéltek róla, a

történet szájról szájra járt és így Nagybánya

zsidó lakosságának nagy része tudott róla.

Munkaszolgálat

A munkaszolgálatról szóló törvényt 1939

május 12-én fogadták el, és 5070/1939 számmal

július elsején léptették életbe. Katonai keretben

folyt a munkaszolgálat, minden zászlóalj egy-

egy parancsnoksághoz tartozott. Ebben az

idben még a munkaszolgálatra bevonultak

is minden tekintetben katonák voltak —
az egyenruhájuk és a bánásmód alapján is:

ugyanannyi zsoldot kaptak, mint a többi

katonák, és az ételük is ugyanaz volt. Az
ott szolgálóknak még a családjaik is kaptak

segítséget, különféle juttatásokat. Az egyetlen

megkülönböztet jelzés a többi katonától egy,

a ruhájukra varrt zöld "M" bet volt.

Nem sokkal Észak-Erdély

Magyarországhoz kapcsolása után azonban

ez az állapot jóval rosszabbra fordult, majd
miután Magyarország belépett a háborúba

a Szovjetúnió ellen, a munkaszolgálatosok

helyzete még sokkal rosszabb lett. Katonai

egyenruhájukat lecserélték civil öltözetre,

sárga szalaggal. Ezek saját ruháik voltak,

amelyek az id folyamán elrongyolódtak,

szétszakadoztak a borzalmas, nehéz fizikai

munka miatt, amit végezniük kellett. Egyedül
katonai sapkát kaptak a hadseregtl. Elvileg

csizmákat is kellett volna kapniuk, de ez csak
néhány kivételes esetben történt meg.

Mikor a Második Magyar Hadtest
Ukrajnában harcolt a Szovjetúnió ellen, hirtelen

megntt a fronton szolgáló munkaszolgálatosok
száma. 1941 szén ott találták magukat
felkészületlenül a nehéz orosz télre,

amely gyorsan közeledett. Ruháik teljesen

lerongyolódtak, használhatatlanná váltak a
hosszú menetelések és a nehéz fizikai munkák
következtében.
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és jelentsége fleg politikai volt, mivel

a földtulajdon a társadalmi és állampolgári

egyenlség jelképe volt. Azzal, hogy eltörölték

eme tulajdont, eltörölték a polgári egyenlség

utolsó darabját is. Azzal, hogy e törvény

a magántulajdont érintette, a maga nemében

példa nélküli volt.

A sikárlói Teitelbaum Sálom
meggyilkolása

Eddig csak olyan törvények léteztek,

amelyek a magyarországi zsidók gazdasági,

társadalmi és jogi helyzetét korlátozták és

nehezítették. 1941-42 folyamán azonban egy

sor olyan törvény ill. rendelkezés született,

amelyek a zsidók fizikai létét veszélyeztették.

Itt most azt a tragikus esetet elevenítjük

fel, amely egy Nagybánya melletti faluban,

Nagysikárlón történt, pár nappal az 1940-es

évi zsidó újév eltt és kevesebb, mint egy

hónappal azután, hogy a magyarok bevonultak

e területre. Több mint valószín, hogy ebben az

idben ez volt az els olyan eset, hogy magyar

katonák gyilkoltak meg egy zsidót és ez az

eset igen sötét jövt ígért a zsidók számára a

magyar "felszabadítók"-kal kapcsolatban.

A gyilkosság története megtalálható a

személyes történetek között is, ahogy azt

az áldozat fia, Tamari Chájim jegyezte

le a bírósághoz benyújtott kérvényében,

1994 március 13-án. A történet jelentsége

azonban elég nagy ahhoz, hogy itt most

még egyszer visszatérjünk rá, az akkori,

1940-41-es magyarországi és erdélyi helyzet

felelevenítésével együtt, ami Erdélynek a

román uralom alól való "felszabadításának" az

els két évét jelenti.

Nagysikárló (románul Cicárláu) Nagybánya

térségében fekszik. 1930-ban 42 zsidó

lakosa volt, 8-10 család, az 1458

fnyi összlakosságból. A vallási és más

zsidósági ügyeket Nagybánya hitközségében

intézték. Néhány közösségi intézmény létezett

Nagysikárlón, mint pl. egy imaház, ahol amikor

csak a körülmények engedték, megtartották

az ünnepi imádkozásokat. Egy temet is

volt a faluban, ami sokkal régebbi volt

a nagybányai zsidó temetnél, mivel itt a

zsidó letelepülés régebben kezddött, mint

Nagybányán. Lehetséges, hogy egy állandó

saktere is volt a falunak, talán pár szomszédos

falu közössége együtt foglalkoztatta. A
falusiak, akik mindannyian vallásos és istenfél

emberek voltak, kis boltjaikból tartották fenn

magukat és családjukat, vagy mezgazdasággal

foglalkoztak.

Nagysikárló lakói, mint általában a falusiak,

nem voltak tanult emberek, de a vallásban

való jártasságuk, amelyet seiktl örököltek,

elegend volt számukra ahhoz, hogy betartsák a

vallási elírásokat. Tudtak imádkozni szidurból,

voltak olyanok, akik a heti passzust is át

tudták venni, st, talán még Rasi értelmezését

is elolvasni. Az is lehet, hogy voltak köztük

jesivában tanultak, akik tudásukat megosztották

a többiekkel. Mindenesetre mindenki szigorú

vallásos életet élt, betartották a kóserság

szabályait a konyhában, és rizték a család

tisztaságát. Röviden, e zsidók békében és

csendben szerettek volna élni a faluban, jó,

talán baráti kapcsolatban a falusiakkal.

És akkor, 1940 szeptember 28-án, egy

szombati napon három magyar dandárkatona

érkezett a faluba, útban Nagybánya felé, ahol

nagyszabású fogadást rendeztek a tiszteletükre.

Benzint akartak venni, amire az egyetlen

lehetség Teitelbaum Salom benzinkútja volt,

amely természetesen zárva volt szombaton.

Ha Teitelbaum akkor feltételezi, hogy az eset

gyilkosságai végzdhet, azonnal egy szó nélkül

kiszolgálta volna a katonákat és mindent amit

kérnek, megadott volna nekik.

Fia, Tamari Chajim tanúvallomása szerint

udvarias és csendes párbeszéd zajlott apja és

a katonák között: "Három katona érkezett a

házunkba a már említett alakulatból és kérték

apámtól, hogy adjon el nekik benzint.... Apám
rögtön mondta nekik, hogy természetesen ad

nekik el benzint. Erre a katonák megkérdezték,

mikor jöjjenek vissza a tartályokkal. Apám
azt válaszolta, hogy jöjjenek este. A katonák

pedig elmentek." Ezekbl a szavakból úgy

tnik ki, hogy semmiféle szóváltás, vita nem

volt a katonák és Teitelbaum között. Mindkét

fél megegyezett abban, hogy csak a szombat
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részesei voltak a magyar irodalmi és kulturális

életnek. Anyanyelvk is a magyar volt, amit a

román uralom idején is riztek, ez volt szellemi

táplálékuk. Azonban amilyen nagy volt a

reményük, akkora lett a csalódásuk. Mikor a

magyar katonák bevonultak Erdélybe, a magyar

lakosság nagyszabású fogadást rendezett

számukra, ahonnan a zsidó közösségek vezetit

durván eltávolították. Az erdélyi zsidók hamar

megértették, hogy az 1940-es évi magyarok

nem olyanok, amilyennek elképzelték ket.

Mire Észak-Erdély Magyarországhoz

kapcsolódott, a magyar parlament alsó

— és felsházában már megszületett két

antiszemita törvény is. Az els 1938-

ban, a második 1939-ben. 1938 április

8-án a képviselház elé terjesztettek egy

törvényjavaslatot, "a magyar gazdasági és

társadalmi élet egyensúlyának megtartása

érdekében". A törvény, amely 1938 május 29-én

lépett életbe, a zsidók arányát a gazdasági

életben és a szabadfoglalkozásokban 20%-ra
csökkentette. Be kell azonban ismerni, hogy

e törvény alig változtatott valamit a magyar

zsidók életében.

A második "zsidótörvény" sokkal

drasztikusabb volt. 1939 február 24-én kezdték

el a törvényjavaslat tárgyalását, ami aztán

május 4-én lépett érvénybe. Ez a törvény

eltörölte a zsidóknak 72 évvel ezeltt, 1867-ben

juttatott összes jogait: eltörölték a választási

jogot, nagyon szigorú megszorításokat hoztak a

zsidók résztvételérl a szabadfoglalkozásokban

illetve a gazdasági életben. Tilos lett a

zsidók foglalkoztatása a kormányszervekben,

a helyi vezetségi szerveknél és a

közintézményekben. Nem foglalkozhattak

könyvek és újságok kiadásával, nem lehettek

mozi-, ill. színházigazgatók. Az iparban,

magángyárakban és a kézmvesszakmákban
is csökkentették a zsidó dolgozók számát.

A Romániában és a Magyarországon ebben
az idben hozott törvények között a hasonlóság

szembetn. Több, mint valószín, hogy
mindkét országban a náci Németország és a

nürnbergi törvények ihlették e rendelkezéseket.

Az érintett családok száma mintegy 60-70
ezer, tehát több, mint 200.000 f maradt

munka és kereset nélkül, azaz köztámogatásra

és segítségre szorultak.

A harmadik zsidótörvény 1941 augusztus

8-án lépett életbe, kb. egy évvel azután, hogy

Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolták.

Ennek a törvénynek — amelyet "fajvédelemi

törvénynek" neveztek el — f célja a

zsidók teljes kivonása volt az egész magyar

társadalomból. Az els törvénycikkely megtiltja

a zsidók és a nem zsidók közti házasságot, azzal

a világosan kifejtett céllal, hogy megvédjék a

"magyar nép tisztaságát". Ezzel azok ellen a

zsidók ellen fordultak, akik már beolvadtak

a magyarok közé. Ezek száma nem volt

kevés, fleg Budapesten élt sok ilyen zsidó.

Természetesen vallásos zsidó nem bánkódott

azon, hogy megtiltják a zsidó — nem zsidó

házasságot, annak ellenére, hogy a törvény

ellenséges érzelm alapokra épül, hiszen a

Tóra és a rabbik ugyanezt írják el.

Ugyanebben az idben a magyarok
megtették az els lépést a "végs megoldás"
— ismert fogalom — felé, azzal, hogy
18.500 idegen eredet, de régen magyar

állampolgárságú zsidót Galíciába telepítettek át,

amely terület akkor a magyar hadsereg uralma

és vezetése alatt állt. 1941 augusztusában SS
— egységek, magyar tisztek és az ukrán

milicia emberei az összes idetelepített zsidót

lemészárolták Kamenets-Podolsk városában.

Katzburg Natanel professzor szerint a harmadik
zsidótörvény meghozatala és eme véres

események idbeli egybeesése ok-okozati

kapcsolatra utal.

E törvény folytatásaként született egy
újabb, 1942 május 1-én, amely azt az 1895 évi

törvényt helyezi hatályon kívül, mely a zsidó

vallásnak ugyanolyan elismert helyet nyújt

a magyar államon belül, mint a keresztény

vallásoké. Ezeltt ugyanis Izrael és Mózes
vallása mindössze "megtrt vallás" volt.

Ez az új törvény viszont 46 évvel

visszaforgatta a történelem kerekét.

Nem sokkal ezután, 1942 szeptember 6-án
hoztak egy rendelkezést, amely szerint el

kell kobozni a zsidóktól a földjeiket és
minden, mezgazdasági jelleg területeiket. Ez
a törvény mintegy 12.000 családot érintett
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A Goga-kormány többek között felülvizsgálta

a zsidó orvosok és gyógyszerészek mködési
engedélyeit, melynek következtében több mint

200 zsidó orvosnak felmondtak és minden zsidó

tulajdonban lév magánpatikát bezárattak. Több
gyárban a zsidó vezetket keresztényekkel

cserélték fel, sok magas beosztású zsidó

tisztviselt elbocsájtottak. A legkegyetlenebb

intézkedés mégis az az 1938 január 22-

én életbe lév törvény volt, miszerint

minden zsidó állampolgárságát felül kellett

vizsgálni. E törvény következményeképpen

a zsidó lakosság több, mint harmadának

megszntek állampolgári jogai. Megtiltották,

hogy . zsidók olyan árucikkeket áruljanak,

amelyekre érvényesek a monopol-szabályok

(dohány, gyufa, alkohol, só, stb.). Több zsidó

ügyvédet eltiltottak szakmája gyakorlásától.

A Goga-kormányt 1938 februárjában,

Anglia és Franciaország hatására leváltották,

mivel ebben a kormányban látták megtestesülni

Románia nemzetközi elkötelezettségeinek nyílt

megszegését. A gazdasági életben felmerült

bonyodalmak is, amelyeket nagyrészt a

szervezett zsidó ellenállás okozott, arra

kényszerítette a királyt, hogy feloszlassa

a kormányt. Ezután egymás után nevezett

ki és szüntetett meg kormányokat, amelyek

egytl egyik az személyes diktatúrája alatt

mködtek.

Az els ilyen kormányf Miron Cristea

pátriárka volt, a román ortodox egyház feje,

ismert antiszemita, aki bizonyos szempontból

folytatta Goga zsidóellenes politikáját. Az új

kormány belügyminisztere, Tatarescu kihirdette

a kormány döntését, miszerint elkerülhetetlen

bizonyos fajta zsidók kizése az országból.

A Cristea-kormány több minisztere ismert

és aktív antiszemita volt hosszú ideje, és

ennek következményeként több zsidóellenes

intézkedés született. Cristea 1939 márciusában

bekövetkezett halála után több rövidélet

kormány került hatalomra, egyik a másik után,

mind antiszemita jelleggel. 1940 augusztus

30-ig, a Bécsi Döntésig, amelynek értelmében

Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolják, a

következ zsidóellenes döntések születtek a

királyi diktatúra alatt:

Megtiltották, hogy zsidók falvakban

kereskedjenek. Elvették tlük szántóföldjeiket,

vagy másmilyen mezgazdasági célra

használt területeiket. Pénzbírságot róttak ki

azokra a gyárakra, üzemekre, ahol a

foglalkoztatott zsidók száma túl magas
volt. A zsidó ügyvédeket eltávolították

a kormányirodáktól és megtiltották nekik,

hogy olyan szabadfoglalkozásokat zzenek,
amelyek egyenes kapcsolatot feltételeznek

a kormányszervekkel. Mozi nem lehet

zsidó tulajdonban, zsidó iskolák mködési
engedélyeit bevonták, tilos volt román
könyvek és újságok kiadásával foglalkozniuk.

Kiszélesítették az állampolgársági vizsgálatokat

és így egyre több embert utasítottak ki az

országból — akiknek az igazolványukat nem
találták érvényesnek, és még lehetne folytatni

a hasonló intézkedések és törvények hosszú

sorát. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy minden,

ebben az idben hozott antiszemita törvény

vagy intézkedés a németországi náci kormány

hatására és annak nyomására történt. Ekkor

már kereskedelmi kapcsolat is volt Románia és

Németország között, 1938-ban a román export

fele Németországba ment, (gabona, fa, olaj).

Ez év óta a Németországba tartó export ntt és

így a német hatás Romániára egyre ersödött.

A kormányuralom változása

1940 augusztus 30-án Észak-Erdélyt

Magyarországhoz kapcsolták, egy olyan

"kompromisszum" értelmében, amelyet

valójában Németország erltetett Romániára

(Bécsi Döntés). Ezen a területen lakott az

erdélyi zsidóság több, mint háromnegyede —
164.000 a 200.000-bl. Itt voltak a nagyobb

közösségek — Nagyváradon, Kolozsváron,

Szatmárban, Szigeten, Marosvásárhelyen — és

a kisebb közösségek több, mint 160 városban,

kisvárosban és faluban. Sok erdélyi zsidó,

aki emlékezett az Els Világháború eltti

Magyarországra, ahol minden zsidónak teljes

polgárjoga volt, mivel egyenlnek számítottak

a lakosság többi részével, remélték, hogy az a

korszak, ha csak részben is, de visszatér most.

Meg kell jegyeznünk, hogy ezek a zsidók aktív
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és be kell iktatni azt a passzust, miszerint

politikai hatalom Romániában csak annak a

kezében lehet, akinek "ereiben tiszta román

vér folyik".

2, Az újságok a nemzeti vagyon része

lesznek. Kisebbségek csak a saját nyelvükön

adhatnak ki ezentúl újságot.

3, A románokat elnyben fogják részesíteni

a gazdasági és a kulturális intézményekben.

4, Mivel minden zsidó negatív tényez, s

mint ilyen ellenkezik az állam érdekeivel, nem

dolgozhatnak semmiféle kormányi tisztségben,

de a magánszektorban sem. Ezzel szemben

a német kisebbség megbízható, így ket fel

szabad venni vezeti tisztségekbe.

5, Az illegális zsidó menekülteket ki kell

zni az országból.

6, Az állampolgárságra vonatkozó törvényt

módosítani kell.

7, A városok és a falvak jelenleg zsidó

kézben lév vagyonaikat tlük el kell kobozni

és a városoknak román nemzeti arculatot kell

kölcsönözni.

Látható, hogy e terv a Führer szellemében

íródott, és azokra a fasiszta törvényekre épült

amelyek 1935 szeptember 15-én jelentek meg,

annak ellenére, hogy semmi említés sincs benne

a Németországhoz való közeledésrl, mivel ez

akkor még nem volt egy közkedvelt lépés. Az
országon belül azonban nagyon széles réteg

támogatta ezt az antiszemita tervet.

A Cuza-Goga terv negyedik pontjában a

németekrl mint "megbízható kisebbségrl"

esik szó. Valóban, az erdélyi német

kisebbség, szászok és svábok, akik az 1920-as

népszámláláson 539 427 ft tettek ki (10.55 %),
mindig is antiszemiták voltak. Hitler hatalomra

jutása után pedig a legtöbbjük együttérzett és

egyetértett politikájával, sok fiatal be is vonult

a német hadseregbe, SS-egységekbe, vagy a

Gestapohoz. Az erdélyi németek gazdasági

helyzete jóval jelentségteljesebb volt, mint

abszolút lélekszámúk. Fejlett mezgazdasággal
rendelkeztek, sokuknak modern gyáraik voltak

a városokban és az állam gazdasági életének

nagy részében az övék volt a vezet szerep.

Antiszemita román kormányok
(1938-1940)

Egyetlen román kormány az els

Világháború végétl az 1937-ben feloszlott

kormányig — és pedig sok kormány

váltotta egymást ebben a két évszázadban

Romániában — nem tette meg azt, hogy

a kormányprogramjába nyíltan beiktasson

antiszemita intézkedéseket, annak ellenére,

hogy a valóságban — mint ahogy

azt már említettük — sok zsidóellenes

megmozdulás történt. E kormányok tiszteletben

tartották — legalábbis látszatra —
a két nagyhatalomnak, Angliának és

Franciaországnak tett elkötelezettségét. A
zsidó lakosokat érint intézkedések látszatra

tisztességesek voltak. Amikor azonban

antiszemita zavargások, pogromok törtek ki, a

kormány semmiféle ellenlépést nem tett, nem
próbálta meg visszaállítani a rendet, megvédeni

a zsidókat a támadóktól, csak abban az esetben,

ha magát a kormányt fenyegette veszély.

Az 1937 december 29-i választások után

II. Carol király megszegte az eddig bevett

szokást, és átadta a kormány összeállításának

feladatát Gogának, annak ellenére, hogy pártja

csak a negyedik lett a választosokon (9.15%).

Az els helyen a Liberálisok pártja végzett

(39.5%), második a Nemzeti Földmvelk
pártja lett (20%), a harmadik pedig Codrenau
"vaskormánya", a szélsséges antiszemita párt.

Ezt a lépést tehát azért tette a király, hogy
biztosítsa a náci Németország jóindulatát. Meg
kell említenünk, hogy a király, II. Carol

személyesen nem volt antiszemita (szerelme
egy Elena Lupescu nev zsidó n volt).

Goga kormánya, amely mindössze negyven
napot volt hatalmon, volt az els
kormány, amely nyíltan hozott antiszemita
intézkedéseket, s uralkodásának rövid ideje

ellenére sikerült ezeket végre is hajtatnia.

Hatalomra kerülésének harmadik napján Goga
beszüntetett három nagy liberális újságot,
amelyek szerkeszti és dolgozói között nagyon
sok zsidó volt, akik a náci hatalom ellen
és a nyugati politika mellet foglaltak állást.
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A román uralom napjai

Mióta 1877-ben két román hercegség;

Valachija (vagy más néven Muntenia) és

Moldova egyesült, és I. Carol herceget Románia
els királyává koronázták— amivel megalakult

a román királyság intézménye — az egyik

f jellemzje minden román kormánynak az

antiszemitizmus volt. Ennek a királyságnak

is egyik ismertet vonása a zsidók gylölete

és azoknak az élet minden területén való

megalázása volt.

Mikor Erdélyt Romániához kapcsolták, az

itt lakó zsidók nehéz idk elé néztek, amihez

nem voltak hozzászokva több, mint 50 éve,

1867 óta, mikor is a Magyar-Osztrák Monarchia

által teljesjogú szabadságot kaptak. Egyedül

küls — fleg brit és francia — nyomás

hatására enyhített valamennyit a román király

a zsidókra nehezedett nyomáson, de akkor

is csak kis mértékben és rövid idszakokra.

Mindemellett a nagy tömegeket maguk mögött

tudó antiszemita szervezetek ügyeltek rá,

hogy egy zsidó se tudjon nyugodtan élni.

Ezek az antiszemita megmozdulások odáig

fajultak, hogy 1920 szeptemberében diákok

szervezésében megtartották Kolozsváron az

els országos antiszemita kongresszust. Ezen a

kongresszuson elhatározták, hogy minden zsidó

diákot kivonnak az általános diákegyesületbl.

A diákok és támogatóik zavargásokat rendeztek

néhány régi erdélyi városban.

Az antiszemita diákok barbarizmusának

egyik csúcsa az az 1927 december 9-

i megmozdulás volt Nagyváradon, amikor

szintén egy országos konferencia alkalmából

öt zsinagógát romboltak le és 28 Tóratekercset

szentségtelenítettek meg illetve égettek el.

Ezután, útban hazafelé, egy, a részükre

bocsájtott különvonaton még megálltak

Bánffihunyadon, hogy az ottani zsidóknak is

kijusson a pogromból. Kolozsvárra érkeztükkor

leromboltak nyolc zsinagógát és 46 Tóra-

tekercset, szent könyvet szentségtelenítettek

meg. Jásziban, Moldova fvárosában is —
ahol a hírhedt Cuza professzor már hosszú

éveken keresztül szította a zsidógylöletet és

hatására a város az antiszemita és az erszakos

megmozdulások kiindulópontjává vált — itt

is itthagyták névjegyüket a kongresszustól

felhevült diákok, zavargások és felfordulások

formájában.

Mindez még Hitler hatalomra jutása eltt

történt. A náci uralom hatalomra jutása után,

1933 januárjában, Románia és Németország

között az egyetértés és a kölcsönös segítség

nagy méreteket öltött. Az antiszemiták

fszólója, egyben a legrégibb képviselje, a már

említett Cuza professzor részt vett 1934 nyarán

Nürnbergben egy náci kongresszuson. Ezek

után, Romániába való visszatértekor nyíltan

kijelentette, hogy politikája "hitleri politika".

Röviddel ezután, 1935 nyarán egyesült a

két legnagyobb román antiszemita párt. Az
egyik Cuzáé volt, amelynek hívei fleg Regát

környékiek voltak, a régi Romániából, a másik

pedig Octavian Goga, az erdélyi antiszemiták

vezetjének pártja. Az ünnepélyes eskütétel

a Jászi-i Nagytemplomban folyt le, ahol a

két vezet a következ terv végrehajtására

kötelezte magát:

1, A Román Alkotmányt módosítani kell
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Remetemez község története

Szinérváraljától 4 km-re helyezkedik el

Remetemez nagy falva (románul Pomi),

melyben viszonylag jó szomszédságban éltek

zsidók és románok. A zsidók többsége

kereskedelmet és kétkezi mesterségeket zött,

egy kisebbség földmveléssel foglalkozott.

A zsidók általában kényelemben éltek. A
harmincas években a zsidóknak képviseljük

volt a falu tanácsában. 1938-ban, amikor

a Vasgárda jutott hatalomra, a fiatalok

antiszemita tevékenységet kezdtek szervezni.

Szerencsénkre ez csak egy idleges ügy volt,

és rövid id múlva az élet visszatért a rendes

kerékvágásba.

A faluban rendes zsidó közösség volt

egy szép zsinagógával, mikvével, és a

közösség metszt is tartott. A zsinagógában

volt egy terem a kis gyerekeknek. Az
idsebb fiúk az egész ország területén

jesivákban tanultak. Vegyesen volt vallásos

— és kulturális tevékenység. Néhány

fiatal az egyetemeken is tanult, például

orvostanhallgató volt Landau Márton. Azonban

tanulmányainak abbahagyására kényszerült, és

csak Auschwitzból való visszaérkezése után

folytatta a marosvásárhelyi egyetemen.

1941-ben, miután Magyarország

bekebelezte Észak-Erdélyt, megnehezítették

az életet. A zsidó-ellenes törvények az

élet minden vonatkozásában korlátozták a

zsidókat. De mindezek ellenére elviselhet

volt 1944. március 19-ig, amíg a németek

uralmuk alá nem hajtották Magyarországot.

1944. május elsején a csendrök összeszedték

és szekereken a szatmári gettóba vitték a

falu zsidóit. A zsidók egy részét kínozták

és kegyetlenül megverték, hogy felfedjék,

hová rejtették el vagyonukat. A megvertek

között voltak: Landau Éliás, Rosenfeld és

Hirsch Zsiga. 1944 június elején deportáltak

Auschwitzba. A 129 lakosból 20 maradt

életben.

Remetemez lakóinak névsora

deportált visszatért

Landau Éliás 9

Landau Laibisch 5

Landau Gizella 1

Hirsch Zsiga 10

Finkelstein Leib 10

Finkelstein Dávid 6

Finkelstein Chaim 2

Smuel Mose 6

Klein Hermus 13

Klein Mordechai 4

Rosenfeld 3

Izrael Jen 4

Moskovits Szeréna 4

Leibovits Slomo 6

Katz Faige 2

Katz Jakov 3

Kind 6

Lövinger 8

Smuel Lamusch 3

Grosz 5

Fisch 9

Hermán 4

Zelkovits 6

3

1

1

1

1

1

5

2

1

2

1

1



104

így tehát Fisch Hájim volt Monostor utolsó

rabbija. 1918-ban született, apja, a Bikkszádról

származó Fisch Eliézer volt Szatmáron a tanító,

akit Erdély egyik legkülönlegesebb tudósának

tarottak, akit sokan kerestek fel különböz

okokkal, nem is csak zsidók. Fisch Mose

esküvje - rengeteg résztvevvel - Szatmáron

zajlott le 1940 nyarán. Rögtön az esküv után

Monostorra költözött és elkezdte munkáját,

mint a falu rabbija. Rendkívül nagy tudású

és különleges képesség rabbi volt. Egész

családjával együtt a Vészkorszak áldozata lett.

Monostor zsidó hitközségének a tagjai

egyszer emberek voltak, és szinte kivétel

nélkül mindannyian hagyomány rz életmódot

folytattak, betartva a Tóra elírásait Az

1930 évi népszámláláskor 319 fbl 310-

en jelölték meg a jiddist anyanyelvkként.

Voltak köztük azonban mvelt és tanult

emberek is, mint pl. Éllek Jehuda Eliézer

és Roth Ábrahám, akik héber és magyar

nyelven írtak a század elején megjelen zsidó

újságokban különböz zsidósági témákról,

mint pl. a zsidó naptár problémáiról, a

malenolásban bekövetkezett változásokról, stb.

E két személyiség néha összeütközésbe került

egymással. Roth Abrahám a falu rendre

volt, valamint a helyi posta vezetje. 1885-

ben született Bernát Miklós, aki szintén

tanult ember volt, a budapesti rabbiképz

növendéke, ahol 1906-1917 között tanult.

Miután rabbivá avatták, a Balaton-parti Tapolca

neológ hitközségének lett a rabbija. 1923-ban a

pesti hitközség hívta vallástanárnak. "A Midrás

és a Talmud etimológiája" cím munkáját

valószínleg a doktorátusi cím megszerzésére

írta. (1916, Budapest).

A monostori zsidó fiatalság egy része

részt vett a cionista mozgalmakban. A legtöbb

tagja a revizionista "Bétár" szervezetnek volt.

1931-ben pl. 15 cionista volt és mindannyian

a revizionistákra szavaztak.

A magyarok bevonulásával kezddött a

monostoriak számára a Vészkorszak, amelynek

mélypontja a zsidók deportálása Auschwitzba

és teljes megsemmisítésük volt. Bemutatunk

itt néhány részletet Hegeds Ági leírásából:

1944 májusában érkeztek a magyar zsandárok

Monostorra. Minden zsidó otthonba bementek

és a legbrutálisabb módon hozták az emberek

tudomására, hogy el kell hagyniuk házaikat.

Csak nagyon kevés személyes tárgyat volt

szabad magukkal vinniük. A zsandárok elvették

a lezárt és lepecsételt házak kulcsait. A
zsidókat és kis csomagjaikat szekereken vitték

a zsinagógához és ott néhány környez

házban szállásolták el ket pár napra. A pár

nap elteltével újra megjelentek a zsandárok,

s ezúttal a borpataki gettóba szállították

a zsidókat, Nagybánya túlsó végébe. A
táborban ugyan állítottak fel néhány rögtönzött

sátrat, de a legtöbben a szabad ég alatt

helyezkedtek el. Egy pár napra rá, hogy

ide hozták ket, kiválasztottak néhány férfit,

a nagybányai gettóba vitték ket és ott

kegyetlen ütéseket mérve rájuk faggatták

ki ket elrejtett vagyonaik rejtekhelyér l.

Borpatakra visszatérve alig álltak a lábukon,

tele voltak kék-zöld foltokkal és sebekkel, nem
sok hiányzott, hogy elveszítsék az eszméletüket.

Két és fél hét elteltével a nagybányai
vasútállomáson bevagonozták ket — 60-80

embert egy vagonba — mindenféle alapvet

feltételek, mint pl. víz, vagy ennivaló, nélkül.

1944 június 3-án érkeztek Auschwitzba, ahol

megkezd dött a szelektálásuk, a férfiakat

különválasztották a n kt l és a gyerekekt l,
akik elégtek a krematóriumban



Monostor, a kis román falu

(magyarul: Kápolnokmonostor, románul:

Copalnic Mánátur) 28 km-re fekszik

Nagybányától, déli irányban. 1930 eltt Szamos

megyéhez (Szolnok Doboska) tartozott. Az els

zsidók a XVIII. sz. végén, a XIX. sz. elején

érkeztek ide Galíciából, és Magyarláposon

telepedtek le, amely kb. 20 km-re fekszik

a falutól. Az 1820-as években már elegen

voltak egy állandó minján kialakításához és

egy önálló kehila megszervezdéséhez, de

a születési, halálozási és házassági adatokat

még mindig Láposon jegyezték. Ebben az

idszakban kezdték el felállítani a kehila els

fontos intézményeit, mint például a temet

t, a Chevrá Kádisát, és a mikve táhárát.

Zsinagógát csak 1867-ben építettek elször.

Késbb létrejöttek különböz segélyszervezetek

adományok juttatásának céljával, valamint

alakultak a Tóra-tanulást segít szervezetek

is.

A helyi társadalmi, illetve gazdasági

körülmények nem tették lehetvé a kehila

gyors fejldését. Monostor messze volt a fbb

úthálózatoktól, valamint az épül vasútvonaltól

is, így az utak minsége nagyon rossz

volt. A kehila életének els szakaszában

sokat ígér közösségi élet kezdett kialakulni,

hiszen 1832-ben majdnem 1000 lakost számláló

faluban már 242 zsidó élt. A folytatás azonban

elég elszomorító volt. Mintegy 100 évvel

késbb, 1920-ban csak 340 zsidó lakott

Monostoron. A falu össznépessége is csak

minimális növekedést mutatott, és így 1212

ft ért el ebben az évben. Egészében véve

Monostor egy csendes, kis falu volt. Az

1930 évi népszámlálásra a zsidók száma már

319-re csökkent. A hitközség nagyon kicsi és

nagyon szegény volt. A letelepedésük elején

a zsidók a helyi földesuraknál dolgoztak,

különböz gazdasági munkákat végeztek, vagy

bort-, ill. pálinkát fztek. Késbb már a

kereskedelemben, az iparban és a különböz

szolgáltatási ágazatokban is lehetett találni

zsidókat, de természetesen csak kis mértékben,

a helyi viszonyokhoz mérve.

Ezzel szemben a monostori rabbik nagy és

híres tudósok voltak. Az els itt szolgáló rabbi

Schwarz Jekutiél volt, aki a magyarországi

Kecskeméten született. Monostorra az 1830-as

években került. 1896-ban, tisré hónap 19.

napján halt meg. Életében sokat levelezett a

szigeti, a dési és a kolozsvári rabbival akiknek a

válaszaik nagy elismerést fejeznek ki Schwarz

rabbival szemben. Schwarz Jekutiel nagyon

éber és a nagyvilágban történ rabbinikus

eseményekre mindig nyitott, érdekld rabbi

volt.

Monostor második rabbija az els fia,

Schwarz Zeév Benjámin lett, aki a szatmári

tanító, és rabbinikus fbíró, Grünwald Jehuda

kiváló tanítványa volt. A hitközség teljesen

természetes módon t választotta a soron

következ rabbinak, hogy betöltse apja helyét.

Haláláig, 1938 niszán hó 25. napjáig töltötte

be e tisztséget. is folytatott levelezést kora

nagy és híres rabbijaival, de kisebb mértékben.

Schwarz Zeev Binjámin halála után a

monostori rabbi tisztsége mintegy két éven

át betöltetlen maradt. A rabbi két lánya,

Rivka és Henja még hajadonok voltak. A
hitközség úgy döntött, hogy az egyik lány

férje lesz a kehila rabbija, a másik pedig

tisztességes hozományt fog nászajándékba

kapni a hitközségtl. Mintegy fél évvel apja

halála után Rivka hozzáment egy olyan

emberhez, akinek megvoltak a megfelel

adottságai és képességei, hogy a hitközség

rabbija legyen. Ez az ember a szamosújvári

rabbi fia, Éliás Mose volt. Amikor azonban

a monostori hitközség felajánlotta neki, hogy

elfoglalja a rabbi üresen álló székét, Éliás

inkább a hozományt választotta, mivel nem

vágyott Monostor rabbija lenni. így Henja

férje, Fisch Hájim lett késbb a falu rabbija,

igaz, csak néhány évre, mivel négy évvel a

tisztségbe lépése után a sors közbeszólt, és az

itt élk nagy része a Vészkorszak áldozata lett.
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mivelhogy Felsbánya is ama rabbi hatáskörébe

tartozott. A XIX. sz. végén Nadler Májer

Zeévet választották a város rabbijává, akirl

nincsenek részletesebb adataink. Mivel az

itteni hitközség hivatalosan Nagybányához

tartozott, nem állt jogában kinveznie Nadler

rabbit a rabbinikusi bíróság fbírójává, annak

ellenére, hogy kiérdemelte volna e tisztet, így

"dájánnak" (rabbinikus bírónak) és tanítónak

nevezték t ki. Mindenestere Szatmár híres és

nagy rabbija, Grünwald Jehuda négyszer adott

neki választ barátságának és elismerésének

bizonyítékául. k ketten személyesen is

ismerték egymást, mivel Grünwald rabbi

sokszor nyaralt Felsbányán, és így ott,

helyben válaszolt Nadler rabbi kérdéseire.

1909-ben kezdte el építeni a közösség

a zsinagógát. Mint azt már említettük, a

nem-zsidó vállalkozó szombaton is dolgoztatta

munkásait, ezért Nadler rabbi a szatmári

rabbihoz fordult tanácsért, mit kell tenni ilyen

esetben? Nadler rabbi szentségtelenségnek

tarotta, hogy a zsidók templomát szombaton

építsék. Grünwald rabbi azonban nem gondolta,

hogy olyan komoly az ügy, hiszen a nem-zsidók

is "építkeznek ünnepeik alkalmával, ha nem
lehet elhalasztani a munkát".

Nadler Májer Zeév rabbi 1937-ben, szíván

hónapban hunyt el. Nem sokkal ezután

kinvezték az új rabbi, Strohli Perec Tuvját,

aki szintén tanító és dáján volt. Apja a

kolozsvári Chevrá Kádisá rabbija, apósa pedig

a dragomiresti rabbinikus bíróság fbírája volt.

Eme fiatal rabbi is a lehet legjobban látta

el feladatát, azonban nem sokáig maradt eme
tisztségben, a Vészkorszak t is elragadta. A
rövid id ellenére Strohli rabbinak sikerült

kapcsolatba lépnie két nagy erdélyi rabbival

is, halachikus problémákkal kapcsolatban. Az
egyikük a tasnádi, a másikuk pedig a brassói

rabbi volt.

Briszk Mordecháj, tasnádi rabbi és

rabbinikus fbíró három válaszának egyikében
a felsbányái zsidók keresetérl szól, "egy

olyan zsidó ügyében, aki fakitermelési

vállalkozó, és nem-zsidó munkásokkal

dolgozik, akik nem hajlandók szombaton

pihennapot tartani. Ez a zsidó azt kérdezi,

van-e valamilyen megoldás, mivel a munkások

semmiféleképpen sem hajlandók pihenni

szombaton." Egy másik válasza "egy olyan

zsidóval kapcsolatos, akinek több száz nem-

zsidó munkása van az erdben, akiknek

kötelessége enni adni. Szabad-e disznónúst

adnia nekik?" A harmadik kérdés pedig a

Pészach elestéjén lév elsszülöttek böjtjével

foglalkozott.

A brassói rabbi, Schefferber Dávid két

választ adott a felsbányái Nadler rabbinak. Az
egyik a hosszúhajú nkkel kapcsolatos, akiknél

fél, hogy a mikvében való alámerülésükkor

nem fedi be ket teljesen a víz. A másik válasz

rabbinikus bírók választásának procedúrájával

foglalkozik.

A két világháború között, különösen a

Vészkorszak eltti utolsó évtizedben újra sokat

romlott a fels bányai zsidók gazdasági

helyzete. A negyvenes évek eltt több

családnak el kellett hagynia a várost, mivel

a családfk nem találtak megfelel kereseti

lehet séget. Azok, akik maradtak, is ki voltak

téve faji megkülönböztetésnek és az ebb l
származó hátrányoknak.

A felsbányái cionista tevékenység

meglehetsen szerény méreteket öltött. 1935
májusában néhány fiatal a Hámizráchiból
megalapította a helyi kis szervezetet, ahol

kevés számú aktivista tevékenykedett. 1934-ben
5 sekálimet adtak el, 1935-ben és 1938-ban
14-en vásároltak sekálimot.

A deportálások és a tömeges
megsemmisítések ideje alatt a felsbányái
zsidók sorsa semmiben nem különbözött a
vidék többi zsidó lakosainak a sorsától. A
Vészkorszak után mintegy 80 zsidó gylt
itt össze, ma azonban már nincsenek zsidók
Felsbányán.



Felsrbánya (románul Baia Sprie) régi

bányaváros. Történelme nagy mértékben

a mintegy 10 km-rel tle nyugatra

fekv Nagybánya - szintén bányaváros -

történelmével áll szoros összefüggésben. 1829-

b l származik az els, Felsbányáról szóló

írásos dokumentum, melyben a város megkapja

a "szabad királyi város" címet. A lakosság nagy

része a bányákban dolgozott, ahol aranyat,

ezüstöt, rezet és ólmot bányásztak. Mivel

a bányák voltak a város szinte egyetlen

megélhetési forrása, a gazdasági élet nagyon

ingadozó volt. A XVIII. sz. elején az itt élk
száma több volt, mint Nagybánya lakosságáé

(4274 szemben 3804-gyel.), ez azonban rövid

ideig tartott. A város lassan fejldött, sok

járvány is megtizedelte az itt élk számát.

1710-ben 580-an, 1742-ben pedig mintegy

700-an haltak meg különbz járványokban.

Felsbánya a XX. században is ki volt téve az

állandó gazdasági ingadozásoknak. Azokban

az idszakokban, amikor a nemzetközi piacon

alacsony volt a vasércek ára, itt csökkentették

a termelést. így a város lakói közül

sokan tönkrementek és elhagyták Felsbányát.

Legtöbben Nagybányára költöztek, mivel az

ottani helyzet kiegyensúlyozottabb volt. E
nagyváros közelsége nagyban hozzájárult

Felsbánya fejldéséhez is.

Egy 1693-as törvény kimondja, hogy

zsidóknak tilos bányavárosokban (így

Felsbányán is) letelepedniük, valamint

hét mérföldnél távolabbra látogatniuk

lakóhelyüktl. Az els zsidók a XIX. század

közepe felé érkeztek Felsbányára. 1869-ben

31 zsidó élt a városban, és valószín, hogy

volt már egy állandó minján is. A XX. sz.

elején, 1910-ig 268 zsidót számláltak össze,

ami elég nagy és hirtelen növekedést jelentett.

A gazdasági bizonytalanság miatt azonban a

zsidók száma 1920-ra mintegy a felére, 193

fre csökkent. Ennek a visszaesésnek többek

között természetesen az Els Világháború is

az oka volt, amely teljesen felfordította a város

gazdasági életét. A román uralom els évtizede

alatt újra megnövekedett a zsidó lakosok száma,

és 1930-ra 322-en lettek, ami a maximum volt

a város zsidó lakosainak demográfiájában. A
Vészkorszak eltti utolsó évtizedben csökkent

valamennyit a zsidók száma, 1941-ben 309-et

számláltak, ami kevesebb, mint az összlakosság

8%-a.

A zsidók eleinte kereskedelemb l és

iparból éltek, de késbb már dolgoztak

a bányászat területén is, mint tisztviselk,

mérnökök, közvetítk, és exportrök.

Dolgoztak valamennyien a faiparban és voltak

kmvesek, akik a környék hegyeibl kifejettt

kövekbl készítettek malomköveket, sírköveket

és építkezési alapanyagokat. Volt néhány

zsidó vállalkozó, akik elvállaltak nagyszabású

erdirtásokat,- ritkításokat. Az így kitermelt

fából talpfákat készítettek, illetve tüzelésre

használták ket. A zsidó közösségi élet

megteremtéséhez az els lépéseket a XIX.

sz. hatvanas éveiben tették meg. Akkor jött

létre egy er s mag, az állandó minján

kialakulásával. Nem sokkal ezután felépült a

mikve, amelyet a század végén szélesítettek

ki. Ekkora kell tennünk a Chevrá Kádisá

megalapításának idpontját is. Építettek egy

kis imaházat is, késbb pedig, 1910-ben

felépült egy nagyobb zsinagóga, amely már be

tudta fogadni az összes imádkozót. A zsinagóga

építése halachikus problémákba ütközött, mivel

az építést nem-zsidók végezték, és ragaszkodtak

ahhoz, hogy szombaton is dolgozzanak. A
hitközség vezeti közül csak Zakariás Ern
neve maradt fenn, aki hosszú idn keresztül

volt a közösség vezetje.

Felsbánya hitközségét mindig mint

Nagybánya "alhitközségét" tartották számon,

de, mint ahogy azt már említettük, voltak saját

intézményei, és nem szorult rá Nagybánya

hitközségének szolgáltatásaira. Volt egy tanító

is, aki a nagybányai rabbinak volt alárendelve,
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Szamosveresmart község története

Szineváraljától 4 km-re helyezkedik el

Szamosveresmart falu (románul Rosiori), ahol

500 román (család), és mintegy 12 zsidó

család élt. A felekezetek közötti kapcsolatok

tisztességesek és jók voltak. Kuza-Goga

Vasgárdájának 1938-as romániai hatalomra

jutásáig, a zsidók békés életet éltek. Ennek

az antiszemita kormánynak a gyors bukásával

az élet visszatért a rendes kerékvágásba 1940.

szeptemberéig, amíg Észak-Erdély vissza nem

került Magyarország tulajdonába.

Szamosveresmart zsidóságának lényeges

foglalkozása a mezgazdaság és a

kereskedelem volt. Frank Jákovnak és

Simon Leopoldnak cséplgépei és traktorjai,

valamint boltjai és korcsmái voltak. Tisztes

megélhetést biztosítottak maguknak. Az Izrael

családnak (Zalman, Smuel és Áron) földjei
*

és mezgazdasági üzletei voltak. Frank Áron

brrel kereskedett s szarvasmarhát nevelt

eladásra. Stein cipész volt. Deutsch Zalmanné

imakönyveket árult. A zsidók csendben és

kényelemben éltek. Volt egy szép kis zsinagóga,

amiben szombaton és ünnepeken imádkoztak.

A sakter minden héten átjött a szomszédos

Pomi faluból, hogy elvégezze a falu zsidói

számára a rituális vágást.

1940-ben, mikor a magyarok bejöttek

Észak-Erdélybe, katonai egység állomásozott a

faluban. Tisrei hónap ünnepeinek ideje volt,

Ros Hasana, Jóm Kippur és Szukkot. A zsidó

katonákat meghívták a falu zsidóinak ünnepi

asztalához. Frank Jákov és felesége hatalmas

mennyiséget fztek s sütöttek a zsidó katonák

részére, akik meg voltak lepdve a szívbl

jöv kapcsolattól és a melegségtl, amit a falu

zsidóságától kaptak.

Miután a németek megszállták

Magyarországot, megkezddött a pusztítás.

Két héten belül kiirtották Szamosveresmart

zsidóságát. A Szatmári gettóból Auschwitzba

deportálták. A 41 lélekbl csak 5 zsidó tért

vissza.

Szamosveresmart lakóinak névsora

deportált visszatért

3

2

3

2

3

1

3

4 1

5 1

6

6 2

3 1

Frank Jakov

Frank Áron

Frank Lajos

Izrael Zalman

Izrael Smuel

Izrael Efraim

Izrael Áron

Izrael Berta

Simon Leopold

Deutsch Zalman

Stein

Krausz Péter
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években a hitközség vezeti között volt dr.

Gál Sándor, orvos és dr. Goldstein Ármin,

ügyvéd.

A cionista mozgalom 1926-ban kezddött,

mikor megalakult az Aviva-Bariszia ifjúsági

szervezet. Különösen aktív volt az Aviva

leánycsoportja, amelyet "Mirjam"-nak hívtak.

E csoport kiemelked tagjai voltak: Herskovits

Irén, Mózes Rózsi, Lázár Lili és Lázár

Erzsi. Megemlítésre méltó az a jótékonysági

tea-délután, amelyet a lányok az úttör-

mozgalom hachsara-telepe számára rendeztek

1926 október 2-án, és amelyen 900 lei

gylt össze. A mozgalom azonban nagyon

ingatag lábakon állt, egészen 1930-ig, amikor

valamennyire megszilárdultak az alapok. A
három cionista központ a "Hánoár Hámizráchi",

a Wizo negylet és a Bariszia szervezet volt.

Erdély legtöbb városától eltéren, Somkúton

sem a chászidok, sem az ortodoxok nem
ellenezték a cionista mozgalmakat. St,

az utóbbiak még részt is vettek egy, a

"Hánoár Hácioni" által szervezett kultúrális

rendezvényen 1935-ben. A következ adatok

érzékeltetik a somkúti cionista mozgalom

ingadozását: 1933-ban 7 sekálimet adttak el,

1934-ben 36-ot, 1935-ben 84-et, 1936-ban 42-t,

1938-ban 38-at és 1939-ben 67-et (Bariszia

42-t, Mizráchi 25-öt).

Sajnos nincsenek részletes adataink a

Vészkorszak napjairól Somkúton, az azt

megelz eseményekrl, vagy az 1944-es

deportálásokról. A somkúti zsidók, mint

a többi, Nagybánya, Somkút és Monostor

körzetéhez tartozó falusi zsidók, a borpataki

gettóba kerültek. Innen hurcolták ket

Auschwitzba, ahol legtöbbjüket meggyilkolták.

A Vészkorszak után összegylt Somkúton egy

200 fs, túlélkbl álló csoport, sokan közülük

nem is idevalósiak. Megpróbáltak valamilyen

közösségi életet folytatni, de nagyon hamar
mindenki elhagyta a helységet, sokan közülük

Izraelbe alijáztak. Ma egyetlen zsidó él

Somkúton. A somkúti és a hozzátartozó

területek rabbinátusaihoz mintegy harminc

falu tartozott. Egynéhányan közülük voltak

közösségi intézmények, a hitközség igényeit

kielégítend. Néhol volt sakter, aki más vallásos

feladatokat is végzett, voltak itt-ott kisebb

zsinagógák, ahol közösen tudtak imádkozni,

vagy rendszeresen, vagy csak alkalmanként.

Néhány faluban volt zsidó temet is, ahova a

szomszédos falvak halottjait temették. Itt most

felsoroljuk ezeket a kis falvakat, a bennük él
zsidók száma szerint az 1930 évi népszámlálás

adatai alapján, (zárójelben a zsidók száma

minden falu neve után):

1. Miresul Maré (71) 17. Fintesul Maré (12)

2. Hideaga (59) 18. Danesti (12)

3. Remetea (51) 19. Ciolt (12)

4. Ságáláseni (39) 20. Ladara (11)

5. Bérchez (36) 21. Remeti (11)

6. Bucimi (35) 22. Prisloti (10)

7. Mogosesti (29) 23. Culcea (8)

8. Coltirea (29) 24. Lucácesti (6)

9. Satulung (28) 25. Váleni (6)

10. Fintesul Mic (19) 26. Ariéul de Pádure (6)

11. Varaiu (18) 27. Fericea (4)

12. Gaura (17) 28. Tulghies (16)

13. Curtuisul Maré 29. Buteasa (2)

14. Fersig (15) 30. Durua (2)

15. Pribilesti (13) 31. Stejerá (2)

16. Berchezoaia (12)
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Szpinkára. Elkötelezett hászid volt, könyvet

írt "Szmichát Noflim" címmel. Ez a könyv

az ember saját magának, illetve, közvetlen

mindennapi környezetének vizsgálatáról szól,

azzal a céllal, hogy általános erkölcsi és eszmei

tanításokat vonjon le. A könyv héber és jiddis

nyelven is megjelent, összesen több, mint

húszezres példányszámban, több kiadásban,

mindegyikben kis változásokkal. A környéken

a legelterjedtebb könyv lett abban az idben,

megnyer stílusa és könnyen olvashatósága

miatt.

Az 1880-as években a zsidók

új gazdasági területekre törtek be

Somkúton. Építettek egy ecet-és oljagyárat,

valamint több malmot. Foglalkoztak

terménykereskedelemmel, gyümölcsexporttal,

valamint a piac szinte minden ágazatában

nagy-, illetve kiskereskedelemmel. Az iparban

és a szolgáltató ágazatokban is sok zsidó

dolgozott. Az 1920-as évek végén megjelent

Magyar-Zsidó Lexikon szerint a somkúti

hitközség foglalkozási megoszlása a következ

volt: 3 nagykeresked, 15 földtulajdonos,

40 kiskeresked, 7 ügyvéd, 3 orvos, 20

magántisztvisel, 50 mesterember, 20 kétkezi

munkás. A hitközség élén Weiss Cvi

Sámuel állt, a Chevrá Kádisának Növi

Izidor volt a vezetje, a Talmud-Tóra

igazgatója pedig Herskovits Sámuel volt.

A jótékonysági negylet Mózes Sándorné

vezetésével mködött.

Weiss Cvi Sámuel fontos és elismert

családból származott, maga is nagy Tóra-

tudós volt. A szpinkai rabbi, Weiss Jichák

Ajzik unokatestvére volt. A szatmáriak és

a szpinkaiak közötti nagy vitáknak aktív

részese volt. Egy könyvet is írt "Szfát

Háemet" (Az igazság nyelve) címmel, amikor

Taitelbaum Joel lett Szatmár rabbija, annak

ellenére, hogy nagyon sokan a város zsidó

lakosai közül ellenezték ezt a választást.

Ebben a könyvben Weiss Cvi Sámuel a

halacha alapján ellenzi Taitelbaum rabbi

megválasztását, s teszi mindezt a halachikus

irodalomban való meghökkent jártassággal,

valamint nagyon éles, határozott, vitához

ill stílusban. Egy évvel ezután megjelent

Somkúton a "Transilvanische Jiddische

Zeitung" jiddis nyelven, amely a szatmári rabbi

megválasztásának ellenzinek szócsöve lett.

Az újság kiadásához építettek egy különleges

nyomdát, ahol héber betkkel nyomtattak.

A legtöbb cikket Weiss Cvi Sámuel rabbi

írta, szinte kizárólag abban a témakörben,

amely érdekében az újság megalapult. Néhány

korabeli rabbi válaszolt eme cikkekre, amely

válaszok érintették néha a somkúti kehila

aktuális ügyeit.

Hailperin-Halpert Áron Cvi rabbinak volt

egy jesivája Somkúton, amelyben több tíz

tanuló tanult. A jesiva vezetésében segített

neki két veje, Müller Jichák Lévi és Ruttner

Jeházkel. Az elbbi a petrozsini Müller Aser

Ansil fia volt, aki 1930 körül vette feleségül

Hailperin-Halport Áron Cvi lányát. 1935 nyarán

a rabbi kinevezte vejét Nagynyíres (Miresul

Maré) kis hitközségének rabbijává, amely

helység már nem tartozott az fennhatósága

alá. A Második Világháború kitörésekor Müller

Jichákot megválasztották Déva rabbijává és így

megmenekült az észak-erdélyi zsidók szomorú

sorsától. A Vészkorszak után a temesvári

ortodox hitközség rabbija lett. Az ötvenes

években alijázott Izraelbe, s Kyriat Binjamin

(Kyriat Prusztig) rabbija lett.

Hailperin-Halpert rabbi másik vejét,

Ruttner Jeházkelt 1939-ben nevezte ki

helyettesének. Ruttner átélte a Vészkorszak

borzalmait, majd egy kis ideig Somkút
rabbija lett. Izraelbe alijázása után Haifa

"Achuza" nev kerületének lett a rabbija.

Késbb Brooklynban volt rabbi.

Somkút hitközsége nagy részében tipikus

ortodox hitközség volt. Majdnem minden

gyerek a Talmud-Tórában tanult, ahol öt

tanító tanította a Tórát. A kötelez oktatási

törvénynek is eleget tettek a gyerekek, a

városi iskolában. 1936-ban felújították és

megnagyobbították a régi zsinagógát, amely

70 évvel azeltt épült. A somkúti zsidók

többsége vallásos volt, és szigorúan rizték

a hagyományokat. Majdnem mindannyian a

jiddist tartották anyanyelvknek. Az 1930
évi népszámláláson a 799 zsidó közül 753

jiddisül beszélt számláltak. A harmincas



Mintegy 30 km-re Nagybányától

déli irányban terül el egy kisváros,

Somkút (románul: Somcuta Maré, magyarul:

Nagysomkút). 1876-ig Somkút annak a Kvár
megyének volt a megyeszékhelye, amely azóta

már megsznt önálló megyének lenni, mivel

hozzácsatolták a szomszédos megyékhez. Az
1725 évi zsidó népszámláláson az illetékesek

azt állapították meg, hogy Kvár megyében

nincsenek zsidók. Az els zsidók valószínleg

Galíciából érkeztek ide, a XIX. sz. elején.

A város, valójában az egész megye Teleki

Sándor gróf tulajdonában volt, akinek a

kastélya még mindig áll. Teleki gróf nagyon

sok embert foglalkoztatott hatalmas birtokán;

néhányat mint a bérlk felügyelje, voltak

terménykereskedk, borfzk, szeráffzk, akik

mindannyian a gróf patronizmusát élvezték.

Miután a zsidók száma folyamatosan ntt,

1828-ban már elérték azt a számot, amely

elegend volt egy kehila megalapítására.

1852-ben megalakult a Chevrá Kádisá, és

még ugyanebben az évben az els héder is

megkezdte mködését. 1862-ben kezdték el

építeni a zsinagógát, amely kb. három évvel

ezután lett kész. Amint a zsinagóga elkezdte

mködését, éles vita tört ki az ülhelyeket

megvásárlók között, mivel maradt egypár hely

a férfiak helyei közül és a ni karzaton is,

amelyekrl nem tudták eldönteni, hogy kihez

tartoznak. A város rabbija nagy tudós rabbikat

kért fel, hogy döntsenek az ügyben. Miután

meghozták a döntést, a vita — úgy tnik —

elcsendesült.

A rabbik válaszukat eljuttatták Somkút els

rabbijának, Keller Azriel Ajziknak, aki 44 éven

keresztül volt a város rabbija (1860-1903).

Erdély egyik legnagyobb és legfontosabb

rabbijának számított. Az említett döntésen

kívül a rabbi, munkássága alatt sok más választ

is kapott, mindegyikkel nagy hozzáértéssel és

magas szinten foglalkozott. A válaszadók

között voltak: a preszburgi rabbi, Szofer

Benjámin Sámuel Ávrahám, a szigeti rabbi,

Taitelbaum Jekutiel Jehuda és a kolozsvári

rabbinátus fbírája, Glansner Mose Sámuel.

A legtöbb válaszban a somkúti közösség

aktuális problémájairól volt szó. A somkúti

rabbi leginkább Dés rabbijával volt szoros

kapcsolatban, Panett Menachem Mendellel,

aki a fenti válaszon kívül még nagyon sok

választ küldött neki, amelyek szintén a helyi

kérdésekkel foglalkoznak.

A kehila megállíthatatlanul fejldött és

növekedett. A század elején 528 fbl állt,

1920-ban pedig már 858 fbl. 1930-ban

799 fre esett vissza a zsidók száma, de

1941-ben már 897 ft számláltak. Átlagban

a zsidók száma 27-28%-ot tett ki a város

össznépességébl, amely legnagyobb részében

román nemzetiség volt.

Keller Azriél Ajzik halála után (1903

tisri hónap 29. napján) Keller Áron Cvi-t

választották meg az új rabbinak, aki 1860-ban

született. Halála napjáig, 1928 ijár hónap

2-ig volt Somkút rabbija. Keller Áron

Cvi munkássága alatt nagyon sok változás

történt Somkúton a zsidóság körében. A
kehila megalapítói és az ket követ generáció

is askenáziak voltak, és askenázi formában

imádkoztak is, de azoknak a száma, akik

a hászidizmust választották életformának, és

a szefárdi-chászidi formát az imádkozáshoz,

egyre ntt. A hitközség egyik tagja egy udvaros

épületet adományozott a chászidoknak, hogy

ott fel tudják állítani saját zsinagógájukat. S

valóban, a század elején megkezdte mködését

a chászid zsinagóga, 80-100 ülhellyel. A
húszas években nyílt egy újabb hászid

zsinagóga, minek folytán éles vita tört ki

a chászidok között.

A fontos somkúti személyiségek közül meg

kell említenünk Weinberger Jichák Avigdor

nevét, aki etrogkereskedként dolgozott az

ország egész területén. Munkája miatt minden

évben néhány hónapot Triesztben kelett

töltenie. A szpinkai Weiss Joszef-Májer rabbi

hászidjai közé tartozott, 1902-ben át is költözött
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Wargyas József (Joszef)

Községi jegyz, a Postarét utcában lakott.

Mint zsidó jegyzt nyugdíjazták az 1930-

as években. Kellemes, jóravaló családnak

ismerték. A fiúk, Zoli és Ern a Hásomér Hácáir

cionista szervezet tagjai voltak. 1944-ben a

családot gettózták és deportálták. József és

felesége, Matild, Tibor fia és felesége, Bibi

a Vészkorszak áldozatai lettek. Zoli és Ern
visszatértek, családot alapítottak, alijáztak, és

ma mindkét család Netanián él.

Viktor Lajos

Kovács, a Berthelott utcában lakott. 1944-

ben az egész családot, Lajost, Margitot,

Emánuelt és Mindut gettózták, majd
deportálták, egyikük sem tért vissza.

Vértes Sándor

Gyógyszerész, 54 éves korában lett a

Vészkorszak áldozata.

Weiss Lázár

Fiákeres volt. Feleségével, Ilkával együtt a

Vészkorszak áldozatai lettek.

Weiss Jakab

Lázár fia, apja nyomdokait követve

is fiákeres lett. A Hatvan utcában laktak.

Jakabot munkaszolgákatra vitték, családját

pedig, Szerént, Helént és Arankát gettózták és

deportálták. Egyikük sem jött vissza.

dr. Weissner Ferenc

Fogorvos, a Szatmár utcában volt

a rendelje. Szinetár Rezsi rokonságához

tartozott. Kellemes, jóravaló, közismert ember

volt. Ferit, feleségét és Lulu lányukat gettózták,

majd deportálták.Mindannyian a Vészkorszak

áldozatai lettek.

Wertheimer Hermán

A Delta frész üzemek egyik tulajdonosa

volt. Az egész család cionista érzelm volt.

Hegedmvész fia ígéretes karrier eltt állt,

ket is gettózták és deportálták anyjával,

Matilddal, Hermannal és Laci fiával együtt.

Az egész család a Vészkorszak áldozata lett.

Weiss Kálmán

Keresked, a Vár utcában lakott.

Cionista nézetei közismertek voltak. Kálmánt
feleségével, Helénnel és 7 éves Ári fiukkal

együtt gettózták és deportálták. (Frank Aranka
rokonai voltak)

Weiss Majsi

Fszerkeresked, a Ftéren volt az üzlete

és a Lakatos utca mellett lakott. Vallásos,

csendes, jóravaló embernek ismerték. Többször

majdnem csdbe ment, mert soha nem tudott

nemet mondani, ha segítséget kértek tle. A
nyolctagú családot gettózták, deportálták és

nem tértek vissza többé. Mindu leányuk tért

vissza egyedül, alijázott, férjhez ment és ma
Tel-Avivban él özvegyen, egy fiával.

Weiss Mór

Varrógépüzlete volt a Ftéren, lakása pedig

a Szatmár utcában. Kellemes, jóravaló askenázi

család volt. Malvin feleségével együtt 1944-ben

gettózták, majd deportálták és többé nem tértek

vissza. Fia, dr. Weiss Jen túlélte ugyan a

háborút, de a magával hozott betegsége hamar

elvitte t is az élk sorából.

Weiss Hermán

Mór fia, családja, Matild és Laci is a

Vészkorszak áldozatai lettek.

Weiss Sándor

Fakitermel. Kellemes, jóravaló ember volt.

Felesége a Wizo negylet tagja volt. A négytagú

családot gettózták, deportálták, a szülk a

haláltábor áldozatai lettek. Leányuk visszatért,

alijázott. Az 1960-as években Tel-Avivban

távozott el az élk sorából.
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Feleségét, Ilkát is deportálták, egyikük sem

tért vissza.

Weiss Jakab

Keresked, a Hatvan utcában lakott.

Szerénával, feleségével és lányaival, Helénnel

és Arankával együtt deportálták ket. Egyikük

sem tért vissza Auschwitzból.

Wiessel Áron

Keresked, az Erdélyi utcában lakott.

Csendes, jóravaló embernek ismerték. Jól men
üzlete volt. Igazi vallásos nézetei alapján Laufer

Dávid rabbi köreihez tartozott. Közkedvelt

felesége, Vilma, fia, Simson és két ikerlánya,

Máchle és Bátséva - mindannyian Auschwitz

martalékai lettek.

Weiss Kálmán

Keresked, Frank Matyó és Aranka sógora.

Kálmánt, feleségét, Helént és fiát, Árit 1944-

ben gettózták majd deportálták. Ez a család is

Auschwitz áldozata lett.

Wallerstein Samu

Gyümölcskeresked, a Vár utcában lakott.

Közszeretetnek örvendett a falusi földmvesek

között, már a termés eltt elleget adott a

szilvára, a dióra az almára. Sajnos Eszti

feleségét és Izidor fiát is gettózták, majd

deportálták. Mindannyian ott lelték halálukat.

Weiss Ferenc

A Bercsényi utcában lakott, a Phnix
R.T.-nél volt tisztvisel. Feleségének elismert,

komoly kölcsönkönyvtára volt. Mindketten

közismertek voltak Nagybányán. ket is

gettózták, majd deportálták, ahonnan többé

nem tértek vissza.

Weissglaz Ármin

Üveges, a Ftéren volt az üzlete,

amely a legszélesebb választékkal rendelkezett

Nagybányán. Nála tanulta ki az üvegszakmát

Simon Simi és Grünfeld Hersu. Weissglaz

Ármin, felesége és Ern fiuk is Auschwitzban

vesztette életét.

Weinstock Jecheszkel

Jólmen bodegája ,
amely a Ftéren volt,

biztosította a család megélhetését. Sajnos nem

tudjuk a családtagok neveit és azt sem, hogy

hányán voltak pontosan. A nagy családból

majdnem mindannyian a Vészkorszak áldozatai

lettek. Slajmi és Gerson, akik visszajöttek, ma
Amerikában élnek.

Weiss Sámuel

Borbély, a Kispiacon, majd késbb,

a magyarok idején a Szatmár utcában

volt az üzlete. Nagybányán egy idben

egyedüli borbély volt. Stössel Árpád sógora

volt, közkedvelt ember, nagy baráti körrel.

Gyermekei a cionista Hásomér, majd a

Hásomér Hácáir tagjai voltak. Öcsi fiuk

Szovjetunióba ment és ott vészelte át a

Vészkorszakot. 1944-ben Sámuelt, feleségét,

Reginát és a gyerekeket, Leát és Évát

gettózták és deportálták. A szülk nem tértek

vissza. A két lány visszatért és alijáztak. Lea

Neseren, Éva Jeruzsálemben lakik a lányával.
• «

Öcsi a családjával visszatért Nagybányára és

onnan alijáztak feleségével és leányaival együtt

Haifára. 1991 júniusában ragadta el közülünk

hosszadalmas és fájdalmas betegsége.

Weiss József

Férfiszabó, A Kispiacon volt az üzlete.

Jóravaló, kedves családnak ismerték ket.
Egy idben a Chevrá Kádisá gondnoka volt.

1944-ben Józsi bácsit, feleségét, Bertát és

lányukat, Bellát gettózták, majd deportálták.

Mindannyian Auschwitz martalékai lettek.

Walter József

Terménykeresked, a Kispiacon volt az
üzlete. Sógora volt Fried Józsinak. E kellemes,
jóravaló család a Gellért utcában lakott.

1944-ben a cslaládot gettózták és deportálták.

Az anya, Frida és fia, Mendel nem tértek

vissza. Józsi túlélte a háborút és újransült.
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Róza és Mira lányuk nem tért vissza. Klári,

Ávrám és Cvi gyermekeik visszatértük után

azonnal alijáztak.

Klári és Ávrám családjaikkal ma Haifán

élnek. Cvi is családot alapított, Askelonban

laktak. Miután visszatért, újra részt vett a

cionista munkában Ackermann Béla mellett,

akinek a csoportjában volt azeltt is. Alijázása

után az izraeli hadseregben szolgált, ahonnan

rnagyi ranggal ment nyugdíjba. Többször

emlegette, hogy a cionista nevelés és öntudata

vezette t egész életében. (Minden évben részt

vett a nagybányai ázkárán.) 1986-ban önként

jelentkezett a nagybányai szervezet munkájára,

sajnos azonban sokat ígér elképzeléseit nem
tudta keresztülvinni, mert szívinfarktusa elvitte

közülünk. Felesége, fia és testvérei elkísértük

utolsó útjára Askelonban.

Dr. TVoplovits Imre

Ügyvéd; irodája és lakása a Magyar utcában

volt. Azt tartották, hogy a román uralom alatt a

magyar pártnak volt jogi képviselje. Jólmen
irodáját 1943-ban átadta egy magyar jogásznak.

Öt, feleségét és Kató leányát gettózták, majd

Auschwitzba vitték. Egyikük sem tért vissza.

Taub Bertalan

A Kossuth Lajos úton lakott. A
Kereskedelmi Bank egyik tisztviselje

volt. Megválasztották a nagybányai imaház

díszelnökének is. Feleségét, Dominus Cipórát

és t magát élemedett korukban gettózták majd

vitték Auschwitzba. Mindketten ott végezték

be életüket.

Tevjovits Blanka

9 éves Mari és 6 éves Erna lányával k is

a haláltáborok martalékai lettek.

Teitelbaum Jen (Jenci)

Divatáru-keresked. Kardos Jen
alkalmazottja volt, nála tanulta ki a szakmát.

E családnak mindkét részrl nagy baráti

társasága volt. Jenci a Mizráchi, felesége,

Grünfeld Ilonka a Hásomér szervezet tagja

volt. 1943-ban Jencit munkaszolgálatra viszik,

1944-ben Ilonkát és a 4 éves fiát Sulemet

gettózták, majd Auschwitzba deportálták,

ahonnan többé nem jönnek vissza.

Jen a háború után feleségül veszi Grün

Babát. Késbb a család Jenci, Baba és Cvi

alijáznak Izraelbe, most Rishon Lezyonba

élnek.

Tevjovits Cháná

A négytagú család a Bercsényi utcában

lakott. ket is deportálták, Cháná, Hermán
és Alice a Vészkorszak áldozatai lettek.

Zoli visszatért, megnsült, Cipruson keresztül

érkeztek Izraelbe és Petach-Tikván telepedtek

le. Az 1980-as években Tévét (Tevjovits)

Zálmán (Zoli) hosszú betegség után meghalt.

Felesége és két fia ma is Petach-Tikván laknak.

Tevjovits Zseni

Családja a vasútállomás közelében lakott.

Smilu és Ern fiai a Hásomér tagjai voltak.

Mindkét fiút munkaszolgálatra viszik, 1944-ben

pedig Zsenit és lányát, Jolánt gettózzák, majd

deportálják. A családból csak Ern élte túl a

Vészkorszakot, aki megnsült, majd feleségével

Amerikába emigrált.

Vadász István

A Bercsényi utcában lakott. A Phnix

R.T.-ben dolgozott, mint tisztvisel, valamint

a Phnix futball csapatának volt ügyvezet

elnöke. Feleségével és gyermekeivel- Ibolyával

és Ivánnal- együtt deportálták t is.

Mindannyian Auschwitzban pusztultak el.

Weiss Ern

Keresked, a Tótfalusi Kismiklós utcában

lakott. Sógora volt Fischer Sanyinak. Gyerekük

nem volt, feleségével, Fischer Bellával

együtt gettózták, késbb deportálták ket.

Auschwitzban lelték halálukat.

Weiss Lázár

Fiákeres, a Hatvan utcában lakott.
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Smilovits József

Szabó. A Híd utcában lakott, konfekció-

üzlete is ott volt. Széleskör ismeretségnek

örvendett, különösen a bányászok körében,

akik biztosították, hogy üzlete mindig sikeres,

jólmen üzlet legyen. Szeretett segíteni, ha

kellett. Felesége Pepi, a Wizo és a zsidó

negylet tagja volt. 1935 körül mint turista,

Palesztinába látogatott.

Ez a család is Auschwitzban végezte be

életét.

Schwarz Jen

Keresked, Weiss Mose alkalmazottja. A
Magyar utcában lakott. Feleségével, Glück

Jolánnal, és Dov fiával együtt gettózták ket,

majd Auschwitzba kerültek- mind a hárman

ott pusztultak.

Sugár Kálmán

Bankigazgató, a Bercsényi úton lakott.

Feleségével és Pista fiával együtt gettózták,

majd deportálták ket. Közülük senki sem tért

vissza.

Somló Ármin

Ügyvéd, a Vár utcában lakott. Irodáját már

megalapozta és éppen kezdett volna jól menni,

amikor 1944-ben feleségével, Frenkel Bertával

együtt gettózták ket. Auscwitzban végezték

életüket.

Steinfeld Béla

Gzmalom tulajdonos, a Híd utca mellett

volt a gzmalma. Csendes, jóravaló embernek

ismerték, akit sokan ismertek és szerettek.

Családja nem volt, de sok családnak segített.

A hitközségnek hosszú idn keresztül oszlopos

tagja volt. 1944-ben azonban t is elérte a vég
- a deportálásból nem tért vissza.

Schreiber Izidor

Terményüzlete és lakása a Ftéren volt.

Raktárja a nagyállomás mellett, vízimalma

Tótfalun és Mocsirán volt. A nagybányai Orth.

hitközség elnöke is volt egy ideig, Brach

Simon és Hirsch Jakab mellet, k hárman

alkották a hitközség motorját. Schreiber Izidor

kellemes megjelenés ember volt, mindenkinek

jó barátja. Felesége is cionista volt, a

negyletben tevékenykedett.

Az egész családot, a két gyerekkel —
Joszival és Ilucival — együtt gettózták

és deportálták Auschwitzba, ott vesztették

életüket.

Simon Ignác

A család a Gellért utcában lakott,

tejárusítással foglalkozott, amely biztosította

számukra a megélhetést. Ignácot feleségével,

Rózsival együtt gettózták majd deportálták. Két

fiuk, Pista és Laci munkaszolgálat teljesítése

közben vesztették életüket. E család is a

Vészkorszak áldozata lett.

Salamon Jakab

Nagybánya és környéke dohányelosztója

volt. Lakása a Ftéren volt. Jóravaló,

tisztességes, jómodorú úriember volt. Manci

feleségével, Tibi fiával és Zsuzsi lányával 1944-

ben gettózták majd Auschwitzba deportálták

ket, ahonnan nem tértek vissza.

Salamon Blanka

Ni kalapos, a Szatmár utcán volt az

üzlete. Lánykori nevén, Tevjovits Blanka-

ként ismerte t mindenki. Kedves, jóravaló

családnak gyermeke, szüleire hasonlított. Binku
férjét munkaszolgálatra vitték, késbb, 1944-

ben gyermekeivel, Oszival és Grétivel együtt

gettózták, majd Auschwitzba deportálták ket.
Egyedül Binku tért vissza, és miután

újra megnsült, alijázott Izraelbe. 1985 óta

Jeruzsálemben alussza örök álmát.

Silberman Sámuel

Mézesbábos, a Felsbányái úton lakott.

Szorgalmas, jóravaló embernek ismerték.

Gyermekei a cionista Hásomer szervezet tagjai

voltak. 1944-ben a hattagú családot gettózták,

majd deportálták, ahonnan Sámuel, felesége,
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érzelm családnak ismerték ket. 1943-ban

Gyurkát munkaszolgálatra hívják be, de

Budapestre szökött és ott bújkálva vészelte

át a háborút. 1944-ben feleségét, Rezsit és a

8 éves Hermán fiukat gettózzák, deportálják,

ahonnan nem térnek vissza.

Gyurka a háború után feleségül veszi

özv. Lustignét és Amerikába, Washingtonba

emigrálnak. Gyurkát 1988-ban egy súlyos

betegség viszi el.

Schwartz Márton

A Szatmár utcában lakott, a gimnázium

közelében. Vallásos, szorgalmas, csendes

embernek ismerték. A nagybányai hitközség

Talmud-Tóra részlegén belül tevékenykedett

hosszú idn keresztül. 1944-ben a családot

gettózzák, majd deportálják Auschwitzba.

Márton, felesége, Hádásszá és gyermekei

közül Rivka, Ráchel, Reizele valamint Szima

a Vészkorszak áldozatai lettek.

Majsi, Jitu és Jidu a háború után alijáztak

és Bné-Brakban telepedtek le, Jaszi pedig az

USÁ-ba emigrált. Majsi 1987-ben távozott az

élk sorából, Rechovoton van eltemetve.

özv. Schwarz Laura

A Lakatos utca mellett, Weiss Majséékal

szemben lakott. Gyermekei segítették, Laura

semmiben nem szenvedett hiányt. Zoltán fia

Brachnál volt alkalmazásban, Laci könyvel

volt. Sanyi (Náftáli) fia a Hásomér Hácáir

szervezet segítségével alijázott. A családot

1944-ben gettózták és deportálták, ahonnan

Laura, Zoli és Ilus nem tértek vissza többé.

Laci visszajött a háború után és Nagybányán

1985-ben távozott az élk sorából. Náftáli

1995-ben, felesége, Eszter 1994-ben haltak

meg.

Sznyi Miklós

A CFR román vasutak ellenre volt,

a Porondos úton lakott. Munkája keretében

a szerelvények beérkezésekor személyesen

ellenrizte a vonatkerekek épségét. 1943-ban

t is elbocsájtották az állásából a Numerus

Nullus törvény alapján. 1944-ben a családot

gettózták és deportálták. Miklós, felesége,

Gizi és leányaik, Sasi és Manci Auschwitz

martalékaivá váltak.

Schön Icig

Tanító, az Agyagos úton lakott. Felesége,

Helén varrón volt. Mindkettjöket gettózták

és deportálták, ahonnan nem tértek vissza

többé.

Schön Avrám

Fischer Miklós vasüzletében volt

alkalmazott, a Széna téren lakott. Közkedvelt,

jó embernek ismerték, nagy baráti köre volt.

Felesége, Eszter és lányai, Szerén és Chájá a

Vészorszak áldozatai lettek.

Ávrám a háború után újra családot alapított

és Rechovoton élt 1992-ig. Családja ma is

Rechovoton él.

Schleisinger Lenke

A Liget mellett volt a lakása, ahol a

nyári idényben sokan tartózkodtak, kedvenc

találkozóhelye volt ez a nagybányaiaknak.

Közismert, kellemes család volt. A Veresvíz

utcában laktak. Lenke és három gyermeke,

Fáni, Márton és Ferenc a haláltábor áldozatai

lettek. Apjuk túlélte a háborút, de nem sokkal

ezután is eltávozott az élk sorából. Visszatért

Sanyi, ma Nagybányán él.

Schleisinger Ignác

Üveges, a Veresvíz utcában lakott, ntlen

ember volt. 55 éves korában deportálták, is

a Vészkorszak áldozata lett.

Schwartz Samu

Palás; egyedüli keresked, illetve raktáros

e szakmában. Mindenkinek ismerse, jóravaló

ember. Egy idben az iparosok imaházának,

a "Jád Hárucim"-nak volt az elnöke. Ilus

leánya az Aviva cionista szervezet tagja volt.

1944-ben ket is deportálták Auschwitzba, ott

végezték be életüket.
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1944-ben Mártont feleségével, Ellával és

gyermekeivel, Elzával és Bellával együtt

gettózták, deportálták és többé nem tértek

vissza.

Stern Sándor

Jegyz. Hattagú családját is deportálták.

Név szerint Miriamot, Sándor 74 éves

édesanyját, Margitot, Sándor feleségét,

valamint a gyerekeiket Adélt, Évát és Tibort

is magának követelte Auschwitz.

Szinetár Jen

Textilüzlete a Kispiacon volt és ott is lakott.

Kellemes, szolid családnak ismerték ket.

1944-ben feleségével és Regina leányukkal

együtt gettózták, majd deportálták ket. Ók is

a haláltábor áldozatai lettek.

Szinetár Samu

Feleségével, Rózsival és lányával, Sárival

együtt lettek Auschwitz martalékaivá.

Salamon Dezs

Bádogos, a Szatmár utcában volt a

mhelye. Emma feleségével Auschwitzba

deportálták, többé nem tértek vissza.

Salamon Jona

Tisztvisel, a Gróf Teleki úton lakott.

1944-ben Jonát, Idát és Józsefet gettózták,

majd deportálták. Salamon Ern emlékezik

meg róluk.

Salamon Hersu

Fakeresked, a Mikszáth Kálmán utcában

lakott. 1944-ben Hersut, feleségét, a lányukat,

Idát és a fiukat, Andort is elvitték Auschwitzba,

ahonnan nem jöttek vissza többé. E neveket

Frenkel László küldte Nagybányáról.

Salamon Móric

Gazdálkodó, a Rák utcában lakott. A Lv és

a Hirsch családokkal állt rokonságban. Családja

igazi askenázi zsidó család volt. Minden arra

járót nyitott ajtó fogadta a Salamon család

házában. Házukban jól megfért egymás mellett

a "Méir-Báál-háNesz" persely és a KKL
kék-fehér perselye.

1944-ben Móricot, Málcsit a feleségét és

két gyereküket, Jucit és Sanyit gettózták, majd

Auschwitzba hurcolták ket. A szülk ott lelték

halálukat, a két gyerek visszatért. Juci alijázott,

Tel-Avivban élt egészen a 60-as évekig, Sanyi

pedig Brazíliában telepedett le, 1994-ben halt

meg. Juci családjáról sajnos semmit nem
tudunk. Sanyi családja Brazíliában él.

Singer Ignác

Textiles, a Bercsényi utcában lakott, a

Sesták patika udvarában. Askenázi, vallásos,

kedves, közismert ember volt. 1944-ben

Ruchel feleségével gettózták ket, majd k
is Auschwitzban haltak meg. Fiuk, Mordecháj

feleségével és két kislányával egy román
családnál bújkálva vészelték át a háborút.

Ezután alijáztak és Bné— Brákban élnek.

(A család megmenekülésének története

a Vészkorszakkal részletesebben foglakozó

fejezetben van megírva.)

Schlesinger Jen

Fszerkeresked, a Veresvízi úton lakott.

Vallásos szefárd, hith zsidó volt, segített a

szefárd zsinagóga felépítésében is. Gyermekei
is közismertek voltak. 1944-ben a családot

deportálták. A szülk és egy fiuk nem tértek

vissza. A másik négy fiú túlélte a háborút, ma
családjaikkal Brooklynban élnek.

Schwarz Sándor

Rado Andor ftéri cipüzletének
üzletvezetje. Kellemes ember volt, kiterjedt

baráti körrel. 1944-ben Margit feleségével

és 10 éves Anikó lányával gettózták, majd
deportálták. Egyikük sem tért vissza.

Schwarz György

Birkózóedz, a Porondos úton lakott,

nem messze a Sznyi családtól. Felesége,

Klein Erzsi varrón volt. Szimpatikus, cionista
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munkaszolgálatra. 1944-ben a héttagú családot— a két szült, Mindut, Masát, Lájbist, Sárit

és Ruchit — gettózzák. Sternné a gettóban

beteg lett, onnan átvitték a zsinagógába, amit

ideiglenes kórházzá alakítottak át. Itt hunyt
el Svies napján és a nagybányai temetben
temették el.

Lájbis, Sári és Ruchi élik csak túl a

háborút, családot alapítanak és mindannyian

alijáznak Izraelbe. Sári 1984-ben, Lájbis 1993-

ban távoztak el az élk sorából. Mikor e

sorokat írjuk csak Pollák Ruchi él, családjával

Rámlén. Sári családja Netanián él, Lájbisé

Kfár Szábán, Naftali rabbi családja pedig

Bnei-Brakban.

dr. Saródi Farkas
• •

Ügyvéd, a Magyar utcában volt az irodája

és a lakása is. Elismert ügyvédi munkája

mellett minden szabadidejét a nagybányai

hitközségnek szentelte. volt a hitközség

utolsó elnöke, Brach Simon után.

1944-ben a családot gettózták, majd

deportálták. A szülk nem tértek vissza

többé. A fiaik, Laci és Ottó hazajöttek. Ottó

Nagybányán él a családjával, s apja nyomdokait

követve a hitközségben tevékenykedik. Laci a

családjával alijázott, Párdesz Chanán laknak.

Sípos Dezs

Mérnök, 1943-ig a CFR-nél és a MÁV-
nál (vasúttársaságok) dolgozott. 1943-ban a

Numerus Nullus törvény alapján betiltották

további mködését. 1944-ben Steinfeld Margit

feleségével és Gyuri fiukkal együtt gettózzák

ket. A szülk mindketten Auschwitz

áldozatai lettek. Gyuri hazajött, ma családjával

Nagybányán lakik.

A

Simon Ármin

Terménykeresked, a Kispiacon volt az

üzlete. A mocsirai Simon család rokona

volt. E jóravaló család sem menekülhetett

meg, Ármin, Ilonka, és a 3 éves Évi is a

Vészkorszak áldozatai lettek.

Simon Menyhért

Neve közismert volt, mert intézte el

az összes bürokratikus intéznivalókat a turista-

útlevelek kiváltásához 1930-33-ban, mikor sok
zsidó fiatal látogatott Palesztinába. 1944-ben
feleségét, Sárit, gyermekeit, Olgát, Erzsit,

Juditot, Jent és az apát, Menyhértet is

gettózták, majd deportálták. Közülük senki

sem tért vissza a háború után.

dr. Simon Gyula (Gyuszi)
• •

Ügyvéd. Felesége Herskovits Gizi. Gyuszi

sógora volt Katz Anti és Kendi Tibi. E
házaspárt is gettózták, majd deportálták.

Simon Jolánda

Erika leányával együtt k is a Vészkorszak

áldozatai lettek.

Sicherman Adolf

A Lakatos utcában lakott a család. Fiuk,

Sanyi a Phnix üzemek tisztviselje volt. Adolf

bácsi nyugdíjba menetele után egy ideig a

hitközség vagyonkezelje volt. E megbecsült

és közkedvelt családot is deportálták, Adolf

bácsi, Anna néni, Lili és Sándor is mindannyian

Auschwitz martalékaivá váltak.

Smilovits Vili

Órás, felesége Berger Helén. Ismert,

jóravaló, cionista érzelm család volt. Vilit

munkaszolgálatra vitték, 1944-ben pedig

Helént kisgyerekeivel, Marikával és Sanyival

Auschwitzba deportálták, ahonnan nem jöttek

vissza. Vili túlélte a háborút, feleségül vette

Berger Ilonát. Késbb alijáztak, Haifán éltek.

Vili és Janki öccse 1979-ben, Ilona 1986-ban

távoztak az élk soraiból.

Stern Márton

Fszer- és italkereskedése volt a Libamez
és a kereszthegyi bánya közelében. Szorgalmas,

ügyes keresked volt. Rokonsági körébe

tartozott a Walter és a Wargyas család.
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Rozenfeld Márton

Szabó, a Bercsényi úton lakott. Rendes,

jóravaló, kellemes családja volt. Sanyi fia is

a szabó szakmát tanulta ki. Elször t hívták

be munkaszolgálatra, majd 1944-ben Mártont

és feleségét, Leát, valamint lányukat, Roth

Mati volt feleségét gettózták, és deportálták.

Egyedül a legkisebb fiú, Roska élte túl a

Vészkorszakot, aki ma Amerikában él.

Roth Jakab

Textilkeresked, az Erdélyi úton lakott,

üzlete a Kispiacon volt. A Kron család

rokonságához tartozott, akik szintén a

textilszakmában dolgoztak. 1943-ban Jakabot

munkaszolgálatra viszik, 1944-ben pedig a

család többi tagját, Helént, Bérit, Editet

és Iciget gettózták és többé nem jöttek

vissza. Magda, Dorka és Piri visszajöttek a

haláltáborból. Magda Amerikában él, Dorka

Nagybányán. Piri 1982-ben tért örök nyugovóra

Nagybányán. Mind a hárman a Hásomér tagjai

voltak.

Roth Bébi

Tisztvisel, Fels-Bányáról került

Nagybányára, mint fiatal fiú. A C.S.B.

focicsapatában játszott. t is deportálták, a

Vészkorszak áldozata lett.

Roth Ferenc

Bazáros, a Mély utcában lakott, a

Felsbányái út közelében. Jóravaló családnak

ismerték ket. Ferenc, felesége, Zseni és

fiuk, Sanyi nem tértek vissza Auschwitzból.

Visszatért Szárá és húga, Majsi. Szárá Tel-

Avivban lakik, Majsi Netanián. Jóska, aki

szintén túlélte a háborút, 1979 óta alussza örök

álmát Kidron mosávban. Megemlítésre méltó,

hogy mind az öt testvér a Hásomér Hácáir

szervezet tagja volt.

Stark Sándor

Szabó, késbb pedig Béla fiával közösen

textilkereskedést nyitottak a Felsbányái

úton. A gyerekek a cionista szervezetekben

aktivizáltak. Miki a Mizráchiban, Béla és Erzsi

a Hánoár Hácioniban.

Miklóst 1943-ban a Donhoz viszik és onnan

nem tér vissza. 1944-ben a családot gettózzák,

majd deportálják. A szülk, Sándor és Szerén

ott vesztik életüket. Lili leányuk Brassóban éli

át a háborút, Béla és Erzsi is visszatér, családot

alapítanak és alijáznak Izraelbe 1957-ben.

Lili is alijázik férjével, Szlecsán Lajossal

és gyermekükkel. Lili 1989-ben, férje pedig

1990-ben hunytak el. Béla 1980 óta alussza

örök álmát Rechovoton.

Stössel Árpád
• • •*

Ügynök, a Szatmár utcában lakott. Ügyes,

élelmes, szimpatikus, segítkész embernek

ismerték. Többek között a román hadseregnek

volt élelemszállítója. Joli, az anya a Wizo tagja

volt, Vica pedig a Hásomérben aktivizált.

1944-ben a magyarok idején a családot

gettózzák, majd deportálják. Árpád és felesége,

Goldstein Joli is a Vészkorszak áldozatai

lettek. Gyermekeik, Pista és Vica visszatértek,

Pista késbb doktorál, elköltöznek Temesvárról

Németországba, Áchenbe. Árpád özvegy anyját

ids korban deportálják Auschwitzba a

családdal együtt. Ö sem kerülhette el gyermekei

sorsát.

Stober Ájzik

Feleségével, Magdával együtt k is a

Vészkorszak áldozatai lettek. Farkas Sári

emlékezik meg róluk

Stern Salamon

Iparos, a Kígyó utcában lakott. Az 1930-as

években Májer Milán fakitermelnél dolgozott.

Kedves, szolid, askenázi hith zsidó ember
volt. Gyermekei is ismertek voltak. Túli

fia a szatmári Rüvel kántornál tanult, és

késbb is ismert kántorrá vált. Lányai,

akik varrónk voltak, a Hásomér cionista

szervezet tagjai voltak. Túli Szatmáron nsült,

ott is maradtak feleségével, Blankával és

három gyermekükkel. 1944-ben deportálták

ket Auscvwitzba. 1943-ban Lájbit besorozzák
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deportálták Auschwitzba, ahonnan nem tért

vissza többé.

Rozenberg Elek

Valamikor cipüzem-tulajdonos volt, az

üzem a Fels-Bányai úton állt. Béla és

Tibi fiai tisztviselk voltak, míg 1942-ben

munkaszolgálatra nem vitték ket. Eleket és

feleségét 1944-ben gettózták, majd deportálták

és többé nem tértek vissza. Olga lányuk

Bukarestben vészelte át a háborút, ma
Kanadában él férjével.

Rozenfeld Ignác

Fszerkeresked, ("mákólef'-tulajdonos).

Weiss Mosével közös üzletük a Ftéren

volt. Hani feleségével együtt deportálták ket
Auschwitzba. Többé nem tértek vissza.

Roth Jen

60 éves, egyedülálló ember volt, a Porondos

utcában lakott. Frenkel Zoli által emlékezünk

meg arról, hogy is a Vészkorszak áldozata

lett.

Roth Ern

Tisztvisel, a Veresvíz úton lakott.

Rozenberg Olga sógora volt. Miriam

feleségével és 5 éves Zsófi lányukkal fiatalon

kerültek Auschwitzba, ahol k is a háború

áldozataivá váltak.

Roth Zoli

Tisztvisel, a Phnix üzemeknél volt

alkalmazásban. Felesége — Kohn-lány —

,

a nagybányai Wizo negylet aktív tagja volt.

Baráti körükben kellemes, jóravaló házaspárnak

ismerték ket. Mindketten Auschwitzban

végezték be életüket.

Rotschild Zoltán

Deszkaraktárja és a lakása az állomással

szemben volt. Csendes, jóravaló családnak

ismerték. Fleg a fiatalok körében voltak

közismertek, mert a Hásomér szervezet

részére díjmentesen rendelkezésre bocsájtott

egy helyiséget az 1930-as években. Önzetlen

segítkészsége akkor is megmutatkozott, mikor

a Hásomérok chanukai eladására ingyen

deszkákat ajánlott fel, a színpad felépítésére. A
szüleitl kapott hagyományrz zsidó nevelést

saját házában is továbbvitte.

Doktor Laci és Józsi fiát munkaszolgálatra

hívták 1942-ben. 1943-ban, a németek

bejövetele után a magyar rendrség letartóztatta

t, több nagybányai zsidóval együtt és

hosszú tortúrák után Kistarcsára, az internáló

táborba vitték ket. Innen deportálták ket
Auschwitzba. Zoltán feleségét is gettózták,

majd deportálták, ahonnan nem tért vissza

többé. Józsi Ukrajnában tnt el. Laci visszatért,

alijázott és Tel-Avivban lakott a családjával

1980-ig, amikor is eltávozott az élk sorából.

Rozenberg Jen

Spediter (stráfos), a Harácsek közben

lakott. Szorgalmas, jó szakembernek ismerték.

Tibi fia a Hásomér alapító tagjai között volt.

1944-ben a szülket, Jent és Hildát gettózták,

deportálták, ahonnan nem jöttek vissza. Tibi

hazatért, megnsült, azonban már az 1960-as

években eltávozott az élk sorából, maga után

hagyva feleségét és két lányát, akik késbb

alijáztak és most Asdodban élnek.

dr. Rozenberg Simon

Ügyvéd, felesége Hoffman Lulu volt,

Fels Bányáról. Már fiatalon közismeretnek

és közszeretetnek örvendett a házaspár

Nagybányán. 1944-ben azonban Gyuri fiukkal

együtt a Vészkorszak áldozatai lettek.

Lulu nagynénje, Tabák (szül. Hoffman)

Ráchel, Bné-Brákban emlékszik meg róluk.

Simon az ukrajnai Novomirban pihen, az

ottani tömegsírban, 14 bajtársával együtt.

Rozenfeld Ráchel

Varrón, a Hatvan utcában lakott. 15 éves

Herzel fiával Auschwitzba deportálták ket,

és többé nem jöttek vissza. Grünberger Túli

emlékszik meg róluk.
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Luluval együtt vezettek. Mindketten az Aviva-

Bariszia szervezet tagjai voltak. Gyerekük

nem volt. 1944-ben gettózták ket, végül

Auschwitzban vesztették életüket.

Rosenfeld Jen

Textilkeresked, a Szatmár utcában lakott.

Feleségével, Friedmann Idával együtt gettózták

ket. Auschwitzba való deportálásuk után nem

tértek vissza.

Radó Andor

Cipkeresked, a "Dermata" cég egyedüli

elárusítója volt. Jólmen üzlete volt a Ftéren.

1943-ban Andor fiát munkaszolgálatra vitték.

A háború végén Szatmáron, a Kossuth-kertben,

az állomás mellett Bíró Gézával együtt ástak

árkot, amikor is egy angol sznyegbombázás
véget vetett életüknek.

Radó Andort és feleségét, Seinfeld Vilmát

gettózták és deportálták, k sem jöttek vissza.

Rozenfeld Mór
Bicikli üzlete volt a Fels Bányai úton, az

Iskola téren lakott. A monostori Ceiger család

rokonságához tartozott. 1944-ben Mórt, az

apát, feleségét, Ilonát és a gyerekeket, Ibolyt,

Nátánt, Matildot, Volfot és Lacit gettózták

és deportálták. Csak Edit tért vissza, aki ma
Rámát Gánban lakik.

özv. Rozenberg Márta

Szülészn, a Szombat utcában lakott. Gizi

lányával és Gyula fiával, aki szabó volt, szolid,

jóravaló családot alkottak. ket is 1944-ben
vitték utolsó útjukra - Auschwitzba.

Rozenstein József

Cipész, a Szent Miklós utcában lakott,

itt volt a mhelye is. Jóravaló, kedves
családját mindenki ismerte. 1942-ben Feri fiát

munkaszolgálatra vitték. 1944-ben az apát

és Málcsi lányát gettózták majd deportálták

és többé nem jöttek vissza. Feri visszatért,

megnsült és feleségével alijázott Beer-Sévára.

Feri 1995-ben távozott az élk sorából.

Jutka unokája családostul az 1980-as

években alijázott és szintén Beer-Séván lakik.

Rozenstein Imre

Üveges, a Kispiacon volt a üzlete. Testvérei

Nándor és Feri. 1944-ben Imrét, feleségét,

Dodit és Janku fiát Auschwitzba deportálják.

k nem tértek vissza. Nándor és felesége a

Vészkorszakot túlélve, Nagybányán távoztak el

az élk sorából.

Rozenberg Móric

Gazdálkodó, Borpatakon lakott. Vallásos,

jóravaló embernek ismerték. Családja minden

tagja közszeretetnek örvendett. Nagybányán.

A borpataki gettót a háza közelében állították

fel, de t és családját — Róza feleségét,

és gyermekeit, Bétát, Jankát, Fridát, Elüt és

Hermant (Luku) a nagybányai gettóba zárták,

majd onnan deportálták ket. Közülük csak

Rózsi tért vissza és 1980-ba hunyt el. Hamvai
Netanián vannak, ahol egy ideig élt.

Goldstein

A borpataki "Aurum" aranybánya

tisztviselje, a flotáci részleg egyik üzemi
vezetje volt. Családtagjai nevét nem tudjuk,

ezért csak így tudjuk megörökíteni emléküket.

Reichstein Jákob

Fuvaros, az Agyagos úton lakott. Schön
Ávrám rokonsági körébe tartozott. Az
családját is, Jákobot, az apát, Fridát, az anyát
és a gyerekeket, Magdát és Rajzit is gettózták,

majd deportálták. Közülük senki sem élte túl

a Vészkorszakot.

Rózsika, a parókás

Mindenki ezen a néven ismerte t.
A Szatmár utcában lakott, Grünfeld
Bumi vendéglsnél, mert rokonok voltak.
Nagybányán volt az egyedüli parókakészít.
Sok szeretettel vették t mindig körül a
parókát hordó zsidó asszonyok. Sajnos t
is elérte sorsa, 1944-ben sokakkal együtt
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Nvé Zoltán

Szabó. A Ftéren, a Platti-féle házban

lakott. Közkedvelt ismers és barát volt és

maradt mindannyiunknak, akik ismerték t.
Feleségét, Évát, édesanyját, a 60 éves özv.

Nvé nénit és Zoltánt is gettózták, deportálták

- egyikük sem tért vissza.

Dr. Orbán Sándor

Közkedvelt orvosa volt Nagybányának.

Amikor idekerült, a Chevra Kádisa

önkéntes orvosa lett. Feleségével, Magdával

és gyermekével, Andorral mindannyian

Auschwitzban pusztultak.

Pataki László

Textilkeresked. Patakit nemcsak mint

kereskedt ismerték, hanem mint igaz, jó

zsidó érzelm embert is. Szerelmese volt

a bécsi "Hákoách" futballcsapatnak. Háza a

Wizo, a negylet, az Aviva és a Bariszia

cionista szervezeteknek adott otthont nap mint

nap. Lili lánya az Aviva tagja volt, többször

szerepelt eladásokon.

Mindannyian Auschwitzban lelték

halálukat.

Pollák Jakab

Órás, 70 éves volt, amikor deportálták.

Jóska fiát - aki a Phnix gyárban dolgozott,

mint tekercsel - munkaszolgálatra vitték az

ukrajnai frontra. k sem élték túl a háborút.

Popper Sándor

Könyv-, papír- és bélyegüzlete volt a

Ftéren. Az üzlet polcain azonban zsidó

imakönyvek, Máchzerok, Chimisek, táleszok

voltak láthatók, egy szekrénybe bezárva pedig

tfilinek és mezüzék.

Popper Sándor és köztisztelet családja a

Magyar utcában lakott. Sajnos, mindhármukat-

feleségét, Rellát és fiát, Mikit — gettózták

1944-ben, majd deportálták ket. Ott lelték

halálukat.

Pollák Pityu

Tisztvisel, a Phnix R.T. gyárban

dolgozott, a frész részlegben. A magyarok
bejövetele után Novimirbe, Ukrajnába vitték

munkaszolgálatra. Feleségét, Szinetár Sárit és

gyermekét, Ráchelt 1944-ben gettózták és

deportálták. Közülük egy sem tért vissza.

Perl Anti

Cipész, a Szatmár utcában lakott. Jóravaló,

szavahihet, csendes fiú volt. A Hásomér
Hácáir mozgalomban aktívan részt vett. 1943-

ban munkaszolgálatra viszik, 1944-ben pedig

feleségét, Idát - aki Keller Zita és René rokona

volt— és három gyermeküket, Gitit, Sámuelt

és Frádit gettózzák, majd deportálják, amely

mindannyiuk halálát jelenti.

Anti visszatért, és Friedmann Jolán

feleségével együtt alijázott. Anti 1980-ban,

Jolán 1989-ben távoztak az élk sorából.

Preisler Jakab

Családja az Agyagos úton lakott. Csendes,

szorgalmas, vallásos embernek ismerték.

Gyermekei is közkedveltek voltak a fiatalok

körében. Jakab 1936-ban tért örök nyugovóra,

a nagybányai "Kever Ávot" temetben

temették el. 1942-ben Ferenc és Móric fiait

munkaszolgálatra viszik, 1944-ben a család

többi tagját deportálják.

Háni és Málcsi Auschwitzban lelték

halálukat. Feri, Móriz és Ilonka visszatértek

és családot alapítottak. Ilonka férje, Levendula

Jen 1987-ben halt meg Nagybányán, Ilonka és

fia, Tomi ma Kiriat Bialikon élnek a családdal.

Móric Brooklynban lakik családjával, Feri

Nahariján lakott.

Dr. Rosenzweig Ern

Ügyvéd, irodája a Híd utcában volt.

Kellemes, jó megjelenés ember volt. Irodája

hamar ismertté vált, amit feleségével, Katz
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Márkusz Adolf

Órás, üzlete a Kispiacon volt. Jó

embernek ismerték. Gyermektelen házaspár

volt, feleségével együtt ket is gettózták

és deportálták, mind a ketten Auschwitzban

pusztultak.

MüIIer Jen

Divatáru üzlete volt a Kispiacon. Jó

minség árukészletével üzlete hamar ismertté

vált. Barátai és ismersei lettek a legjobb vevi.

Novimirba vitték munkaszolgálatra, onnan

nem tért vissza. Feleségét, Muszkái Sárit,

gyermekeivel, Helmuttal és Maricával együtt

gettózták, majd deportálták. Auschwitzban

vesztették életüket.

Mátyás Géza

Keresked, a Mikszáth Kálmán utcában

lakott. Eszter feleségével és Olga lányukkal

1944-ben gettózták és deportálták ket. Eszter

örökre Auschwitzban maradt, Gézát pedig a

hazahozott betegsége vitte el az élk sorából.

Olga férjhez ment dr. Mandel Gyulához.

Két gyerekükkel alijáztak, majd Amerikába
költöztek. Olga ott halt meg 1991-ben.

Markovits Adolf

Iparos, 38 éves korában deportálták, többé

sem tért vissza.

Nasch László

Kereskedelmi utazó, a Szatmár utcában

lakott. Kedves, jóravaló családja volt. Felesége,

Rozenstein Jolán volt Nándor és Feri

testvére. A házaspárt 10 évs Kató leányukkal

együtt gettózták, majd deportálták, k is

Auschwitzban lelték halálukat.

Noti Sarolta

Herzlinger szi édesanyja, Konreich Lala
és Imre testvére. Pesten lakott, onnan
költözött Nagybányára, és miután Lalát és
Imrét munkaszolgálatra vitték, vette át

a deszkaraktár üzemeltetését. 1944-ben 9

éves Zsuzsanna lányával együtt gettózták,

deportálták, többé nem tértek vissza. Lala és

Imre visszajöttek. Lala 1980-ban hunyt el. szi

visszajött családjával Kiriát Bialikba lakik.

Nuti Ella

A Porondos utcában lakott, a Grünberger

család rokona volt. 47 éves volt, mikor

1944-ben velük együtt deportálták, és is a

Vészkorszak áldozata lett.

Nuszbecher Dávid

Óra-ékszer üzlete volt a Szatmár utcában a

Neumann-házban. Jóravaló, csendes embernek

ismerték. A cionista eszme híve volt, amit

adományai is igazoltak. Felesége, Erzsi a Wizo
negylet tagja volt.

A német katonaság Nagybányára való

bevonulása után a magyar hatóságok több

zsidót letartóztattak, köztük Nuszbecher

Dávidot is.

A kistarcsai internálótáborba zárták.,

majd Auschwitzba deportálták, több társával

egyetemben. 1944-ben Erzsit és lányait,

Bogyót, Lilit és Évát Auschwitzba hurcolják.

Erzsi és Éva a Vészkorszak áldozatai lettek.

A többiek visszatértek, családot alapítottak.

Lili férje, Jóska 1990-ben, Bogyó 1993-ban
Áchenben hunytak el. Az apa, Nuszbecher
Dávid Jeruzsálemben alussza örök álmát. Lili

és gyermekei Áchenben laknak.

Nádler Hermán

Kárpitos, a Hatvan utcában lakott. Az öttagú
családot — Hermant, Helént, Mózest, Jakabot
és Szerénát — gettózták, majd deportálták.

Mind az öten Auschwitzban haltak meg.
(A család tagjainak neveit Mendelovits

küldte el nekünk Nagybányáról.)

özv. Nuszbecher Rozália

Vigdodorovits lány volt, a Fazekas utcában
lakott. 60 éves volt, mikor gettózták, majd
deportálták, sem tért vissza.
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deportálták Auschwitzba, ahonnan nem jöttek

vissza.

Müller Ern

Közvetít, felesége Fülöp Gizi, mindketten

jóravaló családok gyermekei. Fiatalon, a 3

éves Arnold fiukkal együtt gettózták, majd

hurcolták ket a halálba, Auschwitzba.

Mihály Lajos

Feleségével, Sárival és 10 éves Miki fiukkal

együtt mindhárman a Vészkorszak áldozatai

lettek.

Mihály Frida

is, 10 éves Hersu fiával a Vészkorszak

áldozata lett, miután deportálták ket 1944-ben.

Mihály Ida

Pepivel együtt k is Auschwitzban haltak

meg.

Miklós Blanka

Blanka 43, Aranka leánya 20 éves voltak,

mikor elhurcolták ket.

Maoszkopf Miklós

Mérnök, a Phnix üzemek alkalmazottja

Herzsabányán. Feleségét és Péter fiát is

gettózták, deportálták Apa és fia a Vészkorszak

áldozatai lettek. Ilonka visszatért és férjhez

ment.

Majer Sándor

Marhakeresked, a Gellért utcában lakott.

Málká feleségével együtt gettózták és

deportálták ket, ahonnan nem tértek vissza

többé.

Májer Sándor

Asztalos, a Pénzver utcában lakott.

Közismert család volt, mert Sándort a közért

mindig és minden idben kész volt mindent

megtenni. Sajnos, 1944-ben ket is gettózták,

majd deportálták, ahonnan nem tértek vissza.

Markovits Béla

A "Jád Chárucim" templom elnöke volt

egy idben. Erzsi feleségével együtt k is a

Vészkorszak áldozatai lettek.

Markovits Jakab

Tisztvisel, a Polgári kör közelében lakott.

Jakabot munkaszolgálatra vitték, 1944-ben

pedig feleségét, Mancit és 2 éves Béri fiát

Auschwitzba deportálták, ahonnan nem tértek

vissza. Jakab hazatért, alijázott, családjával

Petach-Tikván él.

Markovits Pali

Feleségével, Neumann Böskével a Veresvíz

utcában laktak. Markovits Pali Neumann Zsiga

cégtársa volt a "Neumann és Markovits" nev
cégben, amely 1944-ig létezett, amikor is

gettózták ket. Addig azonban több gazdasági

üzemet is vezettek együtt. A családnak

gyermeke nem volt, a házaspár Auschwitzban

vesztette életét.

Márk Emil

Terménykeresked és malomtulajdonos

volt. Az üzlete a Híd utcában volt. A
magyarok bejövetele után a Kispiacra költözött,

a saját házába. Elismert angroüzletében nagy

forgalmat bonyolított le. A zsidó hitközségnek

is agilis tagja volt, Hirsch Jakab elnöksége

alatt ellenrnek választották meg. Felesége a

Wizo és a negylet tagja volt.

Márk Emilt, feleségét és István fiukat is

gettózták, majd Auschwitzba deportálták, ahol

mind a hárman ott pusztultak el.

Mandel Adolf

Vas- és festékkeresked, üzlete a Kispiac

közelében volt. Testvére volt Mandel Menyhért,

gyerekük nem volt. Feleségét, Szerénkét

és t magát is gettózták, majd deportálták

Auschwitzba, ahonnan nem tértek vissza.
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alapító tagjai között voltak, késbb pedig

csatlakoztak a Hásomér Hácáir szervezethez.

Valvi késbb részt vett a spanyol

polgárháborúban, utána pedig Párizsba ment,

és ott halt meg 1983-ban. 1944-ben Lázárt,

feleségét, Rózsit és Lenke lányukat gettózták,

majd deportálták, ahonnan nem jöttek vissza.

Jakab és családja Romániában vészeltek at

a háborút, majd alijáztak Izraelbe. Jakab

1990-ben távozott el az élk sorából. Felesége,

lányaival és unokáival Asdodban élnek.

Morgenstein Rózsi

Rózsi a Vészkorszak áldozata lett. Férje

visszatért, de nem sokkal azután is meghalt,

Nagybányán pihen.

Muszkái Ávrám

70 éves volt, mikor Auschwitzba

deportálták. Nem élte túl a háborút.

Muszkái Samu

Textilkeresked volt, a Mikszáth Kálmán

utcában lakott. E családot is gettózták, majd

deportálták, ahonnan egyikük sem tért vissza

többé.

Mendel Hermán

Lakatos, a Phnix R.T. alkalmazottja volt.

Fischer Gizi feleségével együtt gettózták,

majd deportálták ket Auschwitzba. k is ott

vesztették életüket, mint sokan mások.

Mihály Móric

Taxisofr, a Fazekas utcában lakott.

Testvérei Mihály Mendu és Jen voltak.

Feleségével, Rózsival együtt deportálták ket
1944-ben, ahonnan nem tértek vissza.

Mendelovits Fávis

Fiákeres, a Hajnal utcában lakott. Bernát

Simon rokona Tkésrl. Blima feleségével,

Meir és Rivka gyermekeivel együtt gettózták

és deportálták ket, Auschwitzban lelték

halálukat.

Mendelovits Samu

Ni szabó, a Szatmár utcában lakott.

Jóravaló, szolid, közismert családja volt.

Miriam feleségével együtt gettózták és

deportálták ket, ahol a Vészkorszak áldozatai

lettek. Lányuk Amerikában él.

Mihály Hermán

Fiákeres, az Agyagos utcán lakott. A
család közismerten jóravaló, kellemes család

volt. Jen és Mendu fiukat, akik szinten

közismertek voltak sofrként, munkaszolgálatra

vitték. A család többi tagját, Hermant, a 69

éves családft, 61 éves feleségét, Leát és

gyermekeiket, Linkát Cilit és Jentit 1944-ben

deportálták, ahonnan nem jöttek vissza többé.

Jen hazatért, majd feleségével, Pirivel és

leányával alijázott. 1992-ben Haifán hunyt el.

Müller Mór

Steinfeld Béla malmának a fkönyvelje

volt. Gyermekeit, Chájimot, Vilit, Jent, Editet,

Ernt és Esztit ismerték és szerették, példás

családnak tartotta ket mindenki. Sajnos 1944-

ben a két szült, Esztit és Editet gettózták,

majd rövid idn belül deportálták. Nem jöttek

vissza többé.

(A többiekrl részletes leírás található a

továbbiakban.)

Müller Chájim

Mindig nagy forgalmú rövidáru-üzletében

a Kispiacon Muszkái Ern volt a kisegítje.

Chájim vallásos ember volt, akárcsak az apja.

Négytagú családját, Fájge feleségével és két

fiával, Sanyival és Eduárddal együtt gettózták,

majd Auschwitzba deportálták. Mindannyian
ott lelték halálukat.

Müller Vili

Tisztvisel volt Kornreich Lala
deszkaraktáijában. Közismerten kellemes
családja volt. Klári felesége a nagybányai
Wizo negylet agilis tagja volt. A gettózások
elején Borpatakon bújkáltak egy családnál, de
feljelentettek okét a csendorségen, s így ket is
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lakott. Elször két fiát, Jent és Ernt hívták be

munkaszolgálatra, majd t magát Piri lányával

együtt gettózták és deportálták. Sokakkal együtt

k is Auschwitzban lelték halálukat. Jen és

Ern visszatértek, mindketten alijáztak. Jen
Janka feleségével, Ern pedig Helenkével

Kiriat Gáton éltek. A családból már csak Ern
van életben.

Muszkái Sili

Rövidáru üzlete és lakása is a Híd utcában

volt. Családját jóravaló, szolid embereknek

ismerték. Silit, feleségét, és hat gyermeküket,

Tibit, Ivánt, Frédit, Andort, Ernt és Mikit

gettózták és deportálták. Mindannyian a

Vészkorszak áldozatai lettek.

Moskovits Jaszi

Keresked, az Agyagos úton lakott.

Cháná feleségével együtt lettek a Vészkorszak

áldozatai.

Moskovits Tibi

Iparos, szintén az Agyagos úton laktak.

Ilonka feleségével és Ezra fiával Auschwitz

martalékai lettek fiatalon. Tibi 27, Ilonka 23,

Ezra pedig másfél éves volt.

Mózes Jakab

Marhakeresked volt, az Erdélyi úton

lakott. Kedves, kellemes családnak ismerték

ket. Egyik lányuk, Erzsi, Nuszbecher Dávid

órás felesége volt. A szülk, két lányukkal

együtt a Vészkorszak áldozatai között vannak.

Jupi és Májér fiaik az USA-ba emigráltak,

Lajos fiuk pedig Kanadában alussza örök

álmát.

Muszkái Sándor

Rövidárukeresked, a Híd utcában volt

az üzlete, a benzinkúttal szemben. Sándor

Muszkái Jen és Ern rokona volt. Vallásos

érzelm, jóravaló zsidó család volt. Mind a

hátukat gettózták, majd deportálták, ahonnan

egyikük sem tért vissza.

Muszkái Béla

Textilkeresked, valamikor a Kispiacon

volt az üzlete. Ern és Jen nagybátyja volt.

Szolid, jóravaló családja volt. 1944-ben Bélát,

feleségét, Jolánt, és két gyermeküket, Mirit

és Noémit gettózták, késbb deportálták. A
szülk nem tértek vissza. A két lánytestvér a

háború után alijázott, Miri Holonban, Noémi

pedig Jeruzsálemben élnek gyermekeikkel.

Mózes Márton

Keresked, a Szatmár utcában lakott.

Feleségével együtt ids korukban deportálták

ket és nem tértek vissza többé.

Moskovits Ávrám

Szabó, a Malom utcában lakott. Godel

tanító veje volt, kellemes, közismert család

volt. 1942-ben Mosko fiát a magyar rendrség

letartóztatta, és a garanyi lágerben, több

nagybányai fiúval együtt fogvatartotta. 1944-

ben feleségét, Rozáliát és többi gyermekeiket,

Fridát, Hannát, Cilit, Gizit és Olgát gettózták,

majd Auschwitzba deportálták ket. Mosko

hazatért, Lili lányuk pedig Pesten élte túl

a háborút és most is ott él. A többiek a

Vészkorszak áldozatai lettek.

Mendelovits Dezs

Rongyszed, a Hatvan utcában lakott. 53

éves korában deportálták, többé nem tért

vissza.

Mendelovits Szruli

A Péter Deák utcában lakott. Feleségével

és 7 éves leik fiával együtt gettózták, majd

deportálták ket, k sem tértek vissza ezután.

Mózes Lázár

A Phnix üzemek központi raktárának

felelse, valmint az feladata volt a több, mint

800 alkalmazott fizetését a Nemzeti Banktól

készpénzben átvenni és a gyár vezetségének

azt átadni. Komoly, egyenes jellem, korrekt

ember volt. Jakab és Valvi fiai a Hásomér
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Mandel Pali

Férfiszabó mhelye a Szatmár utcában volt.

Családjával együtt a Kígyó utcában lakott. Pali

és fia, Tibi Auschwitz martalékai lettek. Pali

felesége, miután vége lett a háborúnak alijazott,

és a 90-es évek elején Kfar Atan távozott el

az élk soraiból.

Mandel Mór

A "Merkúr" angro cég egyik tulajdonosa

volt, Lövi Ernvel és Rozenfeld Adolffal

együtt. Korrekt, jóravaló embernek ismerték.

Szabadidejét a nagybányai hitközségnek

szentelte, hosszab ideig az alelnöke is volt.

A Nagytemplom tóraszekrény eltti sorában

volt az ülhelye. Ezzel együtt a cionista

eszme is megfért a családban, pl. Jen fia,

aki Szatmáron tanult jesivában, az 1930-as

években mint turista Izraelbe látogatott, és

miután visszatért, a Mizráchi szervezet tagja

lett. 1944-ben Mórt és lányát, Katót gettózták,

majd Auschwitzba hurcolták, ahonnan nem

tértek vissza. Margit leányát Kolozsvárról

gettózták, és oda vissza is tért a háború után.

Mandel Laci

Mór fia, brkeresked, üzlettársa Virágnak.

Két zsidó fiú is nála tanulta ki a brszakmát,

Stern Ödi és Muszkái Jen. 1942-ben Lacit

munkaszolgálatra hívták, Manci feleségét

gyermekeivel, Frédivel és Gyurival együtt

gettózták és többé nem tértek visssza.

Mandel Sanyi

Szintén Mór fia, keresked. Feleségével

együtt 1944-ben deportálták ket. k is a

Vészkorszak áldozatai lettek.

Mandel Jen

Keresked, a Szatmár utcában lakott.

Mindenhol szívesen látták, kellemes,

szolid ember volt. t is besorozták

munkaszolgálatosnak 1942-ben. Két év múlva
pedig családját, Mariskát, Editet és Jurit

gettózták, majd deportálták. Egyedül Jen élte

túl a háborút. Családot alapított, majd 1957-ben

alijáztak és Netanián laktak. 1979-ben Jen,

1992-ben felesége, Klári tért örök nyugalomra.

Egyetlen gyermekük, Edit Mesulam Natanián

él családjával.

Mandel Menyhért

Vas- és festéküzlete volt a Vár

utcában, ahol gyermekeivel lakott, (felesége

meghalt). Szeretetreméltó, szinte ember volt.

Szabadidejébl sokat szentelt a hitközség

számára, több helyen volt bizottsági tag

is. Mindkét fia, Artúr és Gyuszi is orvos

lett, Böske leánya Szatmárban élt, 1944-ben

onnan gettózták. A családból egyedül dr.

Mandel Gyula tért vissza, aki késbb alijázott

Olga feleségével és két gyermekével, majd

Amerikába mentek, és ott élnek. Olga 1991-ben

eltávozott az élk sorából.

Markovits Ábrahám

Brach Simon rokona és munkatársa volt.

Családjával együtt Izsák, a rézmves házában

laktak. Igazi, jó zsidó családnak ismerték ket,

kereskedelmi téren is megbecsülték Ábrahámot.

1944-ben a család mind a kilenc tagját

- Ábrahámot, Sifrát, Pesit, Gitelét, Freidit,

Mindut, Duvedleibet, Chávát és Tilit getttózták,

máj deportálták. Csak Tili és édesapja tértek

vissza, a többiek a Vészkorszak áldozatai lettek.

k ketten alijáztak és Bné-Brakban élnek. Tili

a szatmári Goldstein felesége lett. Markovits

Ábrahám az 1980-as években távozott az élk
sorából.

Markovits Lajos

Fszerkeresked, a Fels Bányai úton
volt az üzlete. 1943-ban besorozták

munkaszolgálatra. 1944-ben Elza feleségét és

Andor fiát gettózták, majd deportálták, ahonnan
nem tértek vissza.

özv. Muszkái Lenke

Varrón, a háború idején az Erdélyi úton
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Margittal, Rózsival és Esztivel- együtt 1944-

ben gettózták és deportálták ket. Mindannyian

Auschwitzban lelték halálukat.

Lampel Jen

Speditr, stráfos, a Kispiacon lakott. Alapos

munkáján keresztül ismerték meg, minden

rábízott feladatot idre, pontosan elvégzett,

legyen az áruszállítás vagy bármi más.

Szeret barátként ismerték t a spediterek

is. Feleségével, Lujzával együtt gettózták és

deportálták ket, ahonnan nem tértek vissza.

Dr. Leichtner Zoltán

Fogorvos. Rendelje a Ftéren volt.

Közismert fogorvos lett rövid id alatt

Nagybányán. Alkalmazottja, Csendes Matyó

segítségével két zsidó fiút, Goldstein Bandit

és Langer Gézát fogtechnikusnak taníttatott.

Egyedül élt, a háború után Nagybányára nem
tért vissza.

özv. Löwinger Illésné

Lisztüzlete volt a Kispiacon.

Közszeretetnek és elismerésnek örvendett mint

keresked és mint családfenntartó. Napi 8-10

órai munka után még a zsidó negyletben

is tevékenykedett, annak tagja volt. Három

fiát Tibit, szit és Öcsit gimnáziumba járatta,

mindhárman a Hásomer, késbb a Hásomer

Hácáir tagjai voltak. Közkedveltek voltak

e cionista szervezetekben, de a mindennapi

életben is.

1943-ban a magyar rendrség a 16-18 éves

Tibit és szit letartóztatta, majd a garanyi

internálótáborba vitték ket. 1944-ben gettózták

Öcsit és édesanyját, késbb deportálták ket. A
háború után tudtuk meg a szomorú valóságot,

hogy a Löwinger család is Auschwitz áldozata

lett.

Özv. Lax Málká (Lax Piri leírása)

Mint özvegyasszony érkezett Nagybányára,

hat gyermekével. Mose férjét az els

világháború végén vesztette el, mikor a

románok összetereltek 18 zsidó férfit,

megásattak velük egy árkot, majd

mindannyiukat beleltték. Pár nap elteltével a

holttesteket Farkasán temették el a temetben.

A család Nagybányán az Iskola téren

lakott. A fiuk marhakereskedk voltak, Jánki

tejeladással foglalkozott, így ids édesanyjukat

mentesítették az anyagi gondoktól. Sajnos

1942-ben három fiút, Jánkit, Rudit és

Árit munkaszolgálatra vitték, 1944-ben pedig

Málkát másik három gyermekével- Ávrummal,

Benjáminnal és Mancival- együtt gettózták,

majd Auschwitzba deportálták ket, ahonnan

nem tértek vissza. Jánki, Rudi és Ári,

akik Nagybánya környékén dolgoztak, életben

maradtak. Mancirl annyit tudunk, hogy több

nagybányai leánnyal együtt rajta volt egy

Rigába utazó hajón, amit az utazás folyamán

elsüllyesztettek, (a nagybányai lányok nevét

vajon ki tudja?)

A háború után, 1950-ben Jánki kivándorolt

Izraelbe, ma Haifán pihen. Rudi megnsült,

Lax Pirit vette el, majd családostul az

U.S.A-ba vándoroltak, Rudi ott halt meg
1988-ban. Ma Izraelben, Petach-Tikván van

eltemetve. Ári is az U.S.A-ba ment, de

onnan feleségével, Jéger Szerivel és lányával,

Szilviával alijáztak Izraelbe. Szilvi ma férjével,

Stauber Jeiggel és gyermekeivel, Ronennal és

Dorittal együtt Tel-Avivban él. Ári 1994-ben

hunyt el Tel- Avivban, a Lax család utolsó

tagjaként. BÁRUCH DÁJÁN EMET!

Lw Samu

Az István szálló közelében lakott.

Hirsch Buncsi sógora és egyben társa
*•

is volt az italüzletben. Ügyes, élelmes

ember volt. Üzleti ügyekkel kapcsolatos "din

tórák" esetében sokszor kikérték véleményét.

Felesége, Mici a zsidó negylet tagja volt.

Az kezdeményezése volt a nagybányai

zsidó lányiskola létrehozása.

1944-ben a szülket gettózták és

deportálták, ahonnan nem jöttek vissza

többé. Gyermekeik, Áki, Lujzi és Ráchel

átélték a Vészkorszakot, Nagybányán családot

alapítottak, majd késbb Izraelbe alijáztak.
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Izidor, Manó, Jen és Laci Auschwitz áldozatai

lettek. Egyetlen fiú menekült meg, aki ma
Amerikában él.

Lázárovits Mózes

Halat, zöldséget, dinnyét árult. Igazi,

született keresked volt. Vagonnyi tételekben

hozatta az árut és így törte le a magas

árakat a piacon. Segít keze sok helyre elért.

Gyermekei a cionista szervezet tagjai voltak.

1944-ben a magyar rendrség letartóztatta t és

Kistarcsára, majd Auschwitzba vitték, ahonnan

nem tért vissza. Sanyi és Bandi fia, valamint

Lili lánya alijáztak. Bandi (Chájim) Áfikim

kibucban halt meg 1991-ben. Sanyi, aki Haifán

cukrász, a nagybányaiakért tartott ázkárákon

120-140 embernek ad kidist.

Lövi Móric

"Fruktusz" csemege üzlete a Szatmár

utcában volt. Született keresked, jómodorú,

szinte ember volt. Igazi cionista érzelme

közismert volt. Feleségét, a közismert Blau

Manyit és lányukat, Juditot gettózták, majd

deportálták, Auschwitból nem tértek vissza

többé. Móric visszatért a munkaszolgálatból,

majd miután újransült, alijáztak Izraelbe.

Késbb a család Argentínába ment. Móric

1984-ben távozott az élk sorából Buenos
Airesben.

Lövi Ábrahám

Felsrészkészít és cipész. Mhelye a

Felsbányái úton volt, a Pénzver utcában

lakott. Miki és Laci fiait munkaszolgálatra

hívták, majd 1944-ben a szülket, Ábrahámot
és Malcsit lányukkal, Jolánnal együtt gettózták,

majd Auschwitzba vitték. A családból csak

Laci tért vissza, Nagybányán él.

Lampel Ilonka

Klein-lány, Zoli és Nelli testvére. 1944-ben
Sári és Joli gyermekeivel együtt Auschwitzba
deportálták ket, onnan többé nem tértek

vissza.

Lengyel Miklós

Könyvel, a Vár utcában lakott. A
Merkúr cég fkönyvelje volt, közismeretnek

örvendett. Felesége, Steinfeld Ilona a Wizo és a

negylet tagja volt. 1944-ben ket is gettózták,

majd deportálták, mindannyian Auschwitzban

vesztették életüket.

Lautman Pál

Tisztvisel, a Híd utcában lakott. Darvas

Hermán sógora volt. Kedves, jóravaló

embernek ismerték. 1944-ben feleségét, Klein

Blankát, lányukat, Anikót és t magát is

deportálták. Auschwitzban pusztultak mind a

hárman.

Löwi Ern

Angro fszerüzlete volt, Merkúr R.T.

néven. A Ftér és a Vár utca sarkán lakott

(a Schück házban), a városháza mellett.

Fiatalkorában a Ftéren volt fszerüzlete,

de késbb, mivel ügyes keresked lett, az

1920-as években már angroszista volt. 1944
májusában azonban feleségével, Kardos Gizivel

és leányukkal, Lilivel együtt gettózták, és

deportálták ket. Közülük senki sem tért

vissza.

Lövi testvérek

Éttermük volt a Kispiacon a Buzási patika

közelében. Mindhárom testvért - Lázárt, Jóskát
és Vilmát is- gettózták, deportálták. Közülük
senki sem tért vissza.

Lebovits bácsi

Jiddis leányiskola tanítója. Besztercérl
jött Nagybányára, a Lakatos utcában lakott. A
nagybányai lányos családok maguk szervezték
meg a lányiskola felállítását és Lebovits
tanítót is k hozatták Nagybányára. Az
iskola megszervezését és mködtetését Lw
Samuné (Nuci) vállalta és végezte, mindenki
megelégedésére. Irányítása alatt az iskola
szépen fejldött.

Lebovits bácsit feleségével és lányaival-
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megnsült. Azl980-as években halt meg
is és felesége, Láli is. Fia és leánya ma is

Nagybányán élnek.

Lampel Lajos:

Rövidáru keresked, üzlete a Kispiacon

volt. Kellemes, jóravaló családnak ismerték.

A cionista eszme és a sport elhivatott

támogatója volt. 1943-ban munkaszolgálatra

vitték. Feleségét, Minát és gyermekeit, Ervint

és Artúrt Auschwitzba deportálták, ahonnan

többé nem tértek vissza. Lajos visszajött,

megnsült, majd családjával alijázott Izraelbe.

Lébi Hermán

Textilkeresked, a Ftéren volt üzlete.

Volt a K.K.L. pénztárosa is Fuksz Izsó után.

Népszer, közismert cionista volt. 1941-ben az

ukrajnai Novomirben volt munkaszolgálatos.

Tle tudtuk meg annak a tizenkettnek a nevét,

akik ott közös sírban alusszák örök álmukat.

Liza feleségét, szi fiát és Manci lányát 1944-

ben gettózták majd Auschwitzba deportálták,

ahonnan nem tértek vissza. Hermán miután

visszatért megnsült és feleségével Bécsben

lakott. Késbb alijáztak Izraelbe. Hermán 1981

óta Petach-Tikván van eltemetve. Felesége és

lánya Herzliján laknak.

Lvinger Dudi

Terményüzlete volt a Magyar utcában.

Lvinger Eli testvére volt. Jóravaló, igazi zsidó

érzelm ember volt, Schreiber rabbi imaházába

járt minden reggel és este. Feleségével együtt

mindkettjüket gettózták, majd deportálták és

onnan nem tértek vissza.

Levendula Móric

Étolaj árus, a Veresvíz utcában lakott.

Egyedüli olajárus volt Nagybányán. Az egész

család közismert volt kedvességérl. A fiúk,

Jóska, Jen és Endre nehéz idkben is kiállták

a barátság próbáját. 1943-ban mindhármukat

munkaszolgálatra vitték. 1944-ben a szülket

Móricot és Zsenit lányukkal, Ilonkával együtt

gettózták, majd deportálták Auschwitzba.

Mindhárman itt vesztették életüket. A fiúk

közül Jóska és Jen tért vissza. Mindketten

1987-ben távoztak az élk sorából. Jen
felesége, Ilonka és Tomi fia alijáztak Izraelbe,

ma Kiryat Bialikon élnek.

Lébi Jakab

Váraljáról jöttek Nagybányára és a fiúk

által hamar közismert lett a család. Zoli és

Marci is a Hásomer cionista szervezetben

aktiváltak. A magyar uralom alatt Zolit

Kistarcsára vitték. 1944-ben az apát, Jakabot,

feleségét, és gyermekeiket, Hindut, Ciprut,

Marcit, Malvint, Valvit és Cháját Auschwitzba

deportálták. Mindannyian a Holocaust áldozatai

lettek, Marcin és Zolin kívül. Zoli a CSéDé
egyik megalakítója volt, Marci az OCSéLé
kereskedelmi szekciójának igazgatója lett.

Marci az 1960-as években alijázott feleségével,

Mancival és három gyermekükkel Tibivel,

Ágival és Judittal, utána pedig Kanadába

mentek. Zoli 1958-ban, felesége 1987-ben,

Marci pedig 1992-ben távozott az élk sorából.

Lébi Májer

Egy idben könnyvasáru-üzlete volt a

Híd utcában, a benzinkút mellett. Jóravaló,

közkedvelt gyermekeik által lettek ismertek a

szülk is. Hermán fiuk a K.K.L. biztosa volt,

Lenke lányuk Joint-bank tisztviselnjeként

dolgozott. Józsi fiuk a Mizráchi nev
szervezetben aktivált. Az apa, Májer 1935-ben

meghalt. 1942-ben a fiukat munkaszolgálatra

vitték, az anyát, Fridát és a lányokat, Lenkét,

Helént és Rózsit gettózták, majd Auschwitzba

deportálták. Mindannyian ott lelték halálukat.

Józsi a novomiri munkalágerben alussza örök

álmát, 12 ismert társával együtt. Egyedül Jakab

maradt életben, késbb alijázott. A záhálán

lakott, és 1981-ben is eltávozott az élk
sorából.

Lecker Ábrahám

Órásüzlete volt a Kispiacon, Klein Zoli

szabó közelében. Vallásos érzelm, jóravaló

család volt. Héttagú családját 1944-ben

deportálták. Ábrahám, felesége és gyermekeik,
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Izraelbe. Maxi 1979-ben távozott az élk

sorából, Neeseren (Haifa) van eltemetve. Két

unokája ma Kiriat Bialikon lakik.

Káhán Jakab

Marhakeresked, a háború eltt az Erdélyi

úton lakott. Széles körben közismert volt. A
nagybányai hitközségi választásokon Hirsch

Jakabot támogatta, aki cionista érzelmeirl

volt nevezetes. Feleségével, Emíliával együtt

gettózták ket és deportálták. Sem k, sem

Izsor fia és Paula leánya nem jöttek vissza.

Rózsi leányuk Váradon élt a háború után,

késbb San Pauolóba költöztek, ott halt meg

1985-ben. Lajos fia Nagybányán lakik, most

a 85-86-ik évét tapossa (120 évig éljen!),

a nagybányai hitközség elnöke már hosszabb

ideje, és ebben a tisztjében állandó kapcsolatot

tart fent az izraeli "Irgunnal".

Krausz Marci

Felsrész-készít, a Harácsek közben

lakott. 1942-ben munkaszolgálatra vitték, 1944-

ben feleségét, Rosenberg Gizit és szi fiát

gettózták, majd Auschwitzba vitték, ahonnan

nem tértek vissza.

Marci fia visszajött, családot alapított,

késbb lányát és fiát alijáztatta. Évekkel

késbb a szülknek is sikerült megkapniuk a

kivándorlási engedélyt, de alijázás eltt Marci

rosszul lett és többé nem tért magához. A
nagybányai temetben temették el. Felesége

ma Netanián él, leánya közelében.

Krausz Száré

Megboldogult Krausz Jen (Juri) tanítónak

volt a felesége aki az 1930-as években halt

meg. A Róbert Kálmán utcában laktak. 1944

eltt mind az öt fiát elvitték munkaszolgálatra,

késbb pedig t magát Eszti és Ilonka lányaival

együtt deportálták. Anya és leányai többé nem
tértek vissza.

Karpelesz Lenke

Icig Sanyinak volt a felesége. Gettózták,

majd deportálták, többé nem tért vissza. Icig

Sanyi visszatért a háborúból, megnsült, majd

alijázott Kfár Átára.

Dr. Köves Miklós

Ügyvédi irodája a Magyar utcában volt,

a bíróság közelében, lakása pedig a Gellért

úton. Jólmen irodája közismert volt. Klára

feleségével együtt gettózták majd Auschwitzba

vitték ket, ahonnan nem tértek vissza. Két

fiuk sorsáról semmit sem tudunk.

Lövi Ignác

Gyümölcskeresked volt, a Szatmár

utcában lakott. Családja közismert volt. 1942-

ben Lövi Öcsit, fiát munkaszolgálatra vitték.

Két évre rá, 1944-ben a két szült, Ignácot

és Pepit valamint gyermekeiket, Lilit (Baba)

és Rózsit gettózták, majd deportálták. Mind
• •

a négyen Auschwitz martalékai lettek. Öcsi

visszatért, alijázott, feleségével és két lányával

Holonban él.

dr. Lányi Béla

Járási állami bíró volt Nagybányán.

Komoly, intelligens ember volt. A jogi

egyetem elvégzése után a zsidó tudományokban

képezte tovább magát a monostori rabbi

eladásain. Rózsi felesége a Wizo és a

negylet munkájában aktívan részt vett. 1940-

ben a "Numerus Nullus" törvény alapján

bevonták dr. Lányi mködési engedélyét.

1944-ben a családot, Bélát, Rózsit és fiukat,

Bandit gettózták, majd deportálták. Nem tértek

vissza Auschwitzból. Másik fiuk, Lányi László

mérnök a Phnix R.T. üzemek beszerzési

osztályvezetje volt.

Lövi Lázár

Tanító, a Fazekas utcában lakott. Szolid,

kedves családja volt. A hattagú családból

elször Hermán fiát (Krügert) hívták be
munkaszolgálatra 1942-ben. 1944-ben a

többieket, Lázárt, Esztert, Rózsit, Bözsit és

Simont gettózták és deportálták. Közülük egy
sem tért vissza. Hermán megmenekült, késbb
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Krampfner Sándor Sáje

Speditr, stráfos. A Virág utcában lakott.

Nagybányának két zsidó speditre volt,

Salamon bácsi és Krampfner Sáje (Sándor).

Sáje 78 éves volt, felesége 75, mikor

gettózták, majd deportálták ket. Mindketten

Auschwitzban hunytak el.

Krampfner Hersu

Stráfos, a Szatmár utcában lakott. Felesége,

Sári a zsidó negylet tagja volt. Mindkettjüket

deportálták Auschwitzba, ahonnan nem jöttek

vissza.

Krampfner Fisu

Autóspediter volt, a Szatmár utca mellett

lakott, az állomás közelében. Szorgalmas

és megbízható szakember volt. 1944-ben

feleségével, Reginával és gyermekeivel,

Ernvel és Vilmossal együtt gettózták és

deportálták. Mind a négyen Auschwitzban

lelték halálukat.

Krampfner Miklós

Stráfos, a Virág utcában lakott. Elza

feleségével és Andor fiával mind a hárman

gettózva majd deportálva lettek és egyikük

sem jött vissza.

Dr. Kertész Ármin

Orvos, a Vár utcában volt a lakása és a

rendelje is. Közszeretet vette körül, csendes,

jóravaló, elismert ember volt. Felesége, Kohn

Rózsi a cionista Wizo és a negylet igazi

motorja volt. Áldásos munkáját 1944-ben

kényszerült bevégezni, mikor férjével együtt

gettózták és deportálták ket. Auschwitzban

hunytak el mindketten.

Klein Bernét

Keresked, a Veresvízúton, a liget

közelében lakott és ott volt a fszerüzlete is.

Csendes, jóravaló családja volt. A bányászok

körében is ismert volt, az ottani vevk havonta

csak egyszer fizettek, mert a bányászoknál

ez volt a szokás. A hét tagú családot,

feleségét, Levendula Arankát, gyermekeit,

Mancit, Fánit, Ibit, Bandit és Évát is

gettózták, késbb deportálták. Mindannyian

Auschwitzban pusztultak el.

Dr. Klein Chájim

Állatorvos, a Hajnal utcában lakott.

Nagybányán és a város járásában egyedüli

zsidó volt e szakmában. Igazi ortodox vallású

nézetei miatt kell helyet érdemelt ki magának
a "Kehile" keretében. Sári feleségével együtt

gettózták és deportálták ket, ahonnan nem
jöttek vissza.

Katz Antal

A román, késbb a magyar bányászati

számfejt volt. A bányászatban az egyedüli

zsidó tisztvisel volt, több mint 30 éven

keresztül. A Numerus Nullus törvény azonban

rá is érvényes volt - azonnali felmondást

kapott. Pepi feleségével és Márton (Mityu)

fiával gettózták, deportálták ket, ahonnan

nem tértek vissza.

Klein Hermán

Fszerkeresked, a Veresvíz úton lakott, a

ligettl nem messze. Aranka feleségével és öt

gyermekével - Manci, Fáni, Ibi, Bandi és Éva
- együtt gettózták, majd Auschwitzba vitték

ket, ahonnan egyikük sem tért vissza.

Klein Móric

Szappanos, a Rák utca 11. szám alatt

lakott.Feleségét, Teitelbaum Elzát és három fiát

Ernt, Andort és Mikit vele együtt gettózták,

majd deportálták. Auschwitzban pusztultak

mindannyian.

Kohn Adolf

Szabó, a Szombat utcában lakott. Eszti

feleségével, Manci és Klári lányaival együtt

gettózták majd deportálták ket. Egyedül Maxi

fia élte túl a háborút. Megnsült, és 1965

körül Gicu feleségével és Iván fiával alijáztak
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vesztették életüket 1944-ben a deportálás

idején Auschwitzban.

Jolán lányuk hazajött, férjhez ment Weiss

Kálmánhoz, majd alijáztak Izraelbe. Sanyi fiuk

szintén Izraelbe vándorolt feleségével a háború

után, Kfár Átán laknak. Nándor fiuk ma

Magyarországon él. Weiss Kálmán fia Herzlián

lakik.

Jakabzon Lajos

Faesztergályos; a Fazekas utcában lakott,

és ott volt a mhelye is. 1943-ban

munkaszolgálatra hívták be. Feleségét, Lövi

Rózsit és Tomi fiát 1944-ben gettózták, majd

Auschwitzba deportálták ket. Mindannyian ott

haltak meg.

Klein Fülöp

Tisztvisel, Herskovits Duzsi sógora.

A Lakatos utcában lakott feleségével és

kislányával, Maricával, aki mindössze ötéves

volt, mikor a családot örökre elvitték-

Auschwitzba.

Katz Dávid

Keresked, a Tótfalusi Kismiklós úton

lakott. A közismert Fischer Sanyi sógora volt.

Családjának minden tagját- feleségét, Fischer

Ibolyát, gyermekeit, Ilomkát, Józsefet, Ernt és

magát Dávidot is- gettózták, majd deportálták.

k sem tértek vissza.

Kron Móric

Textiles, a Kispiacon volt az üzlete.

Vallásos érzelm zsidó ember volt, Schreiber

Kálmán imaházának oszlopos tagja, a zsidó

közélet ismert támogatója. Jólmen üzlete

mindezt lehetvé tette abban az idben.
Feleségét, Rózsit, gyermekeit, Ernt, Tibi

és Lilit, és 80 éves édesanyját Móriccal együtt

gettózták és deportálták, ahonnan egyikük sem
tért vissza.

Katz Samu

Kenyérüzlete volt a Kispiacon, ahol ruszlit,

heringet és más feldolgozott halakat is árult. Jól

men üzlete volt, a "Jád Hárucim" szombat esti

"seleszideszeit" (=uzsonnáit) éveken keresztül

adta. Vilma feleségével és gyermekeivel,

Tibivel és Zsuzsival együtt deportálták ket,

egyikük sem tért vissza.

Krampfner Lajos

Speditr, a nagyállomás mellett lakott.

Csendes, jómodorú, szolid embernek ismerték.

Állami nagyvállalatok áruit szállította éveken

keresztül, de az 1944-es zsidótörvény t
is eltiltotta állami vállalatoknak végzett

munkától. Lajost, feleségét, Rózsit és 85

éves édesanyját, Esztert gettózták, késbb
deportálták Auschwitzba. Ok sem tértek

vissza.

Kuhn Hermán

Szobafest, a Rák utcában lakott. Egy
idben volt az egyedüli zsidó szobafest

Nagybányán, ennek folytán közismert ember
lett. Feleségével és leányával, Eszterrel együtt

deportálták ket. Mindhárman odavesztek.

• •

Ozv. Krausz Szerén

Trafikus, a Neumann házban a Ftéren volt

a trafiküzlete. Bandi fiával együtt deportálták

ket Auschwitzba, ott vesztették életüket.

Krausz Móric

Fszerkeresked, üzlete és lakása a
Veresvízi- bánya közelében volt. Krausz
Móric azok között volt, akiket a
magyarok letartóztattak amikor a németek
Nagybányára bevonultak. Elször Tárcsára,
majd Auschwitzba vitték. Feleségét, Esztert,
fiait, Samut, Ernt és Jurit 1944-ben deportálták
Auschwitzba, ahonnan egyik sem tért vissza.

Klein Sándor

Utazási irodája volt a Ftéren, irodája az
akkori idben egyedüli volt Nagybányán. Apja
dr. Klein Chájim volt. Sanyit feleségével,
Olgával együtt deportálták Auschwitzba,
ahonnan nem tértek vissza.
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deportálták ket. Egyikük sem tért vissza

többé.

Hafter Gizella

Férje a román uralom alatt svájci attasé

volt, és nem tért haza többet. Gizella az

Erdélyi úton lakott, a magyarok gettózták és

deportálták t. is a Holocaust áldozata lett.

Hirsch Adolf

Keresked, a Felsbányái úton lakott.

Jóravaló, szolid család volt, rokonok voltak

Glückékkel. 1944-ben az egész családot, az

anyát, Golda Fánit, a gyerekeket Ernt, Magdát

és Ilust apjukkal együtt gettózták és deportálták.

Csak Ilus tért vissza, ma Németországban él.

Hirsch Jen

Konfekciószabó, a Kispiacon lakott.

Társa volt Klein Zoli sógorának. Ismert,

jólmen üzletük volt. Jent 1942-ben

munkaszolgálatosnak behívták, 1944-ben a

családját Nellit, Artúrt és Verát gettózták és

többé nem tértek vissza. Jen a háború után

újransült és Magyarországon élt az 1990-es

évekig.

Herskovits Aladár

Szabó; Mózes Jakab sógora, a Magyar

utcában lakott. A dézsi Hásomer tagja volt.

Feleségét, Mózes Ilonkát, gyermekeit Gittát

és Öcsit gettózták majd deportálták. Mind a

négyen ott maradtak örökre.

Herskovits Bernát

Terménykeresked, a Vár utcában lakott

a Mandel házban. Feleségével, Rózsival és

fiával, Tibivel együtt deportálták ket, mind a

hárman odavesztek.

Dr. Herskovits Farkas

Orvos; a Magyar utcában lakott és ott is volt

a rendelje. Nagybányán nagy közismeretnek

örvendett, mint jó orvost, mindenki tisztelte

t. 1944-ben feleségét, Irmát, fiát, Izidort

és t magát is gettózták, majd deportálták.

Mindhárman Auschwitzban vesztették életüket.

Herschman József

A hitközség tisztviselje, a Szatmár utcában

lakott feleségével, Fischer Sárival. Együtt

gettózták, majd deportálták ket Auschwitzba,

ahonnan nem tértek vissza.

Izsák Ferenc

Szltulajdonos volt, feleségével együtt a

Gellért utcában lakott, innen deportálták ket.

Gyermekük nem volt.

Izsák Márton

Pék; a Szatmár utcában lakott, Grünfeld

Bumi vendéglje közelében. A nagybányai

hitközség életének hajtókereke volt. Szolid

ember volt, de segítkészségét és önzetlen

tetteit mindenki ismerte. Feleségével együtt

ket is deportálták, mindketten Auschwitzban

vesztették életüket.

Izsák Miki

Fogász; Izsák Márton fia volt, a szüleivel

lakott. A magyar idk alatt átvette a pékséget

az apjától. Gyerekkori ismersét, Herskovits

Zeldit vette feleségül. Két gyerekükkel együtt

gettózták, majd deportálták ket Mindannyian

elpusztultak.

Icig Jakab

Iparos. Csendes, jóravaló család volt az övé.

Ismertek igazán gyermekei által lettek.Vejeik-

Rosenberg Lajcsi, valamint Morgenstein és

Weisner a fiatalok körében ismert nevek

voltak.

Icig Jakab és felesége Kapnikbányán

születtek, de Nagybányán laktak a Felsbányái

úton. Weisnerné három gyermekével,

Rozenberg Lajcsiék két gyermekkel,

Morgenstein Rózsival és a két szülvel,

Jakabbal és Eszterrel együtt tizenketten
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és deportálták. k is Auschwitz martalékaivá

lettek. Albert visszajött a háborúból, késbb

megnsült, majd alijáztak. Ma Holonban élnek.

Katz Jóska

Technikus, akit Cili feleségével (Noé Zoli

rokona) együtt deportáltak. Többé nem tértek

vissza.

Krausz Juri (Jen)

Tanító. A gyerekek Lövi bácsitól Krausz

bácsihoz mentek chimist tanulni a 2. osztályba.

Jiddis tanulás közben magyarul feleltette

azokat, akik magyarul beszéltek és jiddisül

csak egy keveset tudtak. Sokakat készített fel a

Bár Micvára, fenntartva így a tanító és tanuló

közötti kapcsolatot hosszú idn keresztül.

Juri bácsi már jóval 1940 eltt eltávozott

az élk sorából. Feleségét, Szárát és lányait,

Esztit és Ilonkát gettózták és deportálták,

ahonnan nem tértek vissza. Mikor e sorokat

írjuk, már csak Albert él a nagy családból.

Kornreich Imre

Lala bátyjával közösen tartottak fenn egy

deszkaraktárat a Szatmári úton. Közismert,

jóravaló család volt. Imre felesége, a kedves

Stern Bilu a Hásomér tagja volt. Az 5 éves

Katalin kislányukkal együtt gettózták, majd

Auschwitzba hurcolták ket, ahonnan nem
tértek vissza. Imre túlélte a Vészkorszakot,

visszajött, újransült, Adler Rózsit vette el, és

ma Nagybányán élnek gyermekükkel.

özv. Keller Teréz

A Keller név a gyerekek által lett ismert

Nagybányán. Zita, René és Jen a Hásomér
cionista szervezet tagjai voltak. 1944 eltt Zita

Szatmáron lakott. René Frankovits Oszihoz

ment feleségül. 1944-ben Terézt és Jent
gettózták, majd deportálták. Zita átélte a

háborút, alijázott és a családjával ma Naharián
él.

Kendi Emánuel

Tisztvisel, a Plathi házban lakott. Elször

fiát, Tibit hívták be munkaszolgálatra, aki

a Pnix üzemek tisztviselje volt. Emánuelt

és feleségét, Nórát, és Tibi feleségét, Editet

gettózták, majd deportálták és többé nem tértek

vissza. Tibi hazajött, feleségül vette Gabányi

Ilonkát, akivel késbb alijáztak Izraelbe. Ilonka
1993-

ban Herzliján eltávozott az élk sorából.

Herskovits Sámuel

Festékgyárban volt tisztvisel és utazó

ügynök. Üzleti körökben is elismert, komoly

embernek számított.

A Féss Menyhért utcában lakott (ma

Pokol utca). 1944-ben, édesanyját, Lenkét,

feleségét, Arankát és lányát, Klárit gettózták,

akik nem tértek vissza többé. Pali túlélte a

háborút, hazajövetele után alijázott Izraelbe,

ma Haifán él családjával.

Herskovits Alfréd

Tisztvisel volt a Nagybányai Bíróságon.

Az 1930-as években elhunyt. Családja

közismert volt; Sándor újságíró, Margó
tisztviseln, Duzsi, Laci, Pista és Kató,

a négy fiatal elbb a Hásomér, késbb a

Hásomér Hácáir cionista szervezetek tagjai

voltak.

1944-ben Sándort munkaszolgálatra vitték,

Duzsit a garanyi lágerbe internálták,

majd Auschwitzba deportálták. 1944-ben az

édesanyját, Matildot, gyermekeivel, Katóval,

Lacival és Pistával együtt elvitték Auschwitzba.

Matild, Sándor és Laci a Holocaust áldozatai

lettek. Kató, Duzsi és Laci megmenekülésük
után alijáztak Izraelbe. Margó 1944 eltt

Bukarestben élt, ott is halt meg 1980-ban.

Kató 1982-ben, Pista 1990-ben, Duzsi pedig

1994-

ben távozott az élk sorából. Ma a

nagyszülk - Alfréd és Matild - unokái élnek
már csak - Izraelben.

Hercz Ferenc

Elektromérnök, a nagybányai Phnix R.T.

alkalmazásában dolgozott. A Gellért utcában
lakott. Jó modora miatt hamar megismerték
mint jó szakembert is. 1944-ben Aranka
feleségével s Tibi fiával együtt gettózták, máj
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gyermekei a cionista szervezetek aktív tagjai

voltak.

1944-ben a hattagú családot gettózták majd

deportálták, ahonnan az apa nem jött vissza.

Rózsika, az anya, Hédi, Éva, Joszi és Dudi,

a gyerekek visszatértek. Hédi férjével, Öcsivel

és két lányával alijázott, Joszi alijázott, majd

családjával együtt Amerikába mentek. Dudi

is Los Angelesben él. Rózsika, az édesanya

szintén alijázott, és Haifán 1986-ban távozott

az élk sorából.

Krausz Marci

Cipfelsrész-készít, a Harácsek közben

lakott. Felesége Rozenberg Gizi volt. Nem
sokkal azután, hogy Marcit munkaszolgálatra

vitték, 1944-ben Gizit és fiát, szit gettózták,

majd deportálták, ahonnan többé nem tértek

vissza. Marci visszajött és újransült. Fiát, dr.

Krausz Ivánt és lányát alijáztatta. maga is

alijázni készült feleségével együtt 1984-ben,

mikor Marci Nagybányán hirtelen meghalt.

Felesége alijázott és Netanián él.

Klein Adolf

Közismertebb nevén Dodo, ahogy mindenki

hívta.Textilkeresked, Samu testvérével közös

üzletük a Kispiacon volt. Szilágyról jöttek

Nagybányára, ahol hamar megismerték e

jóravaló, szolid egyszer embereket. Dodo

feleségül vette Erenfeld Rózsikét, de nem

sokkal az esküv után, 1943-ban Dodót

munkaszolgálatra hívták. 1944-ben Rózsikét a

4 éves Ádám fiukkal együtt gettózták, majd

deportálták, ahonnan nem tértek vissza. Samu

és Dodo visszajöttek. Dodo ma Ausztráliában

él, Samu alijázott, és ma feleségével és Robi

fiával Kiriat Chájimban laknak.

Kiss Sámuel

Almakeresked volt, a Rák utcában lakott.

Szerény, közkedvelt, mélyen vallásos érzelm

ember volt. Ráchel feleségével együtt 1944-

ben a Vészkorszak áldozatai lettek k is.

Gyermekeik visszatértek a háború után. Lipe,

Jaszi és Dudi Izraelben alusszák örök álmukat,

az élk pedig Brooklynban, vagy Izraelben

élnek.

özv. Klein Hermanné

A Kispiacon lakott, fia, Zoli szabó volt,

konfekcióüzlete a házukban volt. Kellemes

emberek voltak, különösen Zoli volt csendes

és szolid fiú.l944-ben anyját és fiát gettózták,
//

majd deportálták. Ok is ott lelték halálukat.

Kepets Menyhért

A Vár utcában lakott, erdkitermel

vállalata és raktárja a Ganz telep közelében
• •

volt. Ügyes, élelmes, korrekt embernek

ismerték. Nagyvonalúan segített sok helyen,

fleg télen, a tüzelvel a Wizoban, a

Negyletben, a hitközségben.

1944-ben feleségét és két fiát elvesztette

Auschwitzban. Menyhért nem sokkal a háború

után alijázott. 1970-ben cukorbetegsége vitte

el, Kiriat Mockinban pihen.

Krausz Marci

Faesztergályos, játéküzeme a Felsbányái

úton volt. Feleségével és Elza lányukkal a

Vészkorszak áldozatai lettek.

Klein Antal

Fáni feleségével együtt deportálták ket.

Janka leányuk túlélte a háborút, de a szülk

nem. Janka férjhez ment Muszkái Jenhöz.

Krampfner Béla

Stráfos, a Szatmár utcában lakott. Feleségét,

Darvas Sárit és 6 éves Tibi fiát gettózták, majd

deportálták, ahonnan egyikük sem tért vissza.

Béla munkaszolgálatos volt, túlélte a háborút,

és elvette Lövi Mancit feleségül. Késbb
alijáztak, Béla 1979-ben halt meg Nahariján.

Krausz Albert

Br-és cipfelsrészkészít. A Szent

Miklós utcában lakott. Felesége, Izsák Bella

varrón volt. Albertét munkaszolgálatra hívták,

Bellát és a 6 éves Chájá leányukat gettózták
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1929-ben Nagybányán megnyitják a Joint

Kishitel Bank-ot, amely a Ftéren kezdi meg

mködését a Rado Andor cipüzlete feletti

helyiségekben.

Hirsch Jakab az erdélyi delegáció keretében

részt vett a Bázeli Cionista Kongresszuson is.

Ezután részt vett a nagybányai Zs. N. Sz.

megszervezésében és éveken keresztül aktív

tagja is maradt Vértes Adolffal, Jakab Samuval,

Fuksz Izsóval, Rosenthal Lajossal és Lébi

Hermannal együtt. A Joint keretében Hirsch

Jakab több városban ipari üzemeket, valamint

szegény zsidó fiúk és lányok számára iskolákat

alapít, ahol pl. szabó, asztalos, lakatos, varrón,

kalaposn, kárpitos és esztergályos szakmai

képesítést lehetett kapni.

Hirsch Jakab vallásos család gyermeke volt,

aki a pozsonyi jesivában végezte tanulmányait,

ezzel párhuzamosan pedig építészetet tanult

szintén Pozsonyban. Nagybánya hitközségének

két kadencián keresztül volt az elnöke.

Családja is ismert volt Nagybányán.

Felesége, Stern Rózsi a zsidó negylet és

f Wizo tagja volt, leányai, Elza és Klári pedig

az Aviva-Bariszia tagjai voltak. Bubu fiát 1942-

ben munkaszolgálatra vitték, 1943-ban Klárit,

mint cionistát a tárcsái táborba internálták,

onnan pedig Auschwitzba deportálták. 1944-

ben a szülket és Elza lányukat is gettózták,

késbb Auschwitzba hurcolták. Mindannyian

a Vészkorszak áldozatai lettek. Jen fiuk

Romániában vészelte át a háborút. Bubu is

visszajött, családot alapított, és Nagybányán

élnek.

Kaufman Mór

Kaufman "urat", ahogy az irodában

szólították, kellemes, szerény úriembernek

ismerte mindenki. Tényleg mindenki ismerte

t, az utcán kalapot emeltek eltte.

Fiatalemberként a paksi jesivában tanult

több éven keresztül. Nagy felkészültségét

és tudását késbb mint állami jegyz
hasznosította, amely tisztet egészen 1911

végéig töltötte be. Ezután — 1912-ben —
lett a nagybányai ortodox hitközség jegyzje.

Irodája ajtaja mindenki eltt nyitva állt,

így odaadó munkájának híre hamar elterjedt.

Mikor e sorok 51 évvel a Vészkorszak

után emlékkönyvünkben megjelennek, csak

valóságot írhatunk a hitközségi jegyz

agilis munkájáról. 1912-tl kezdve röviden

összefoglaljuk tevékenységét

1944-ig tölti be a jegyzi tisztet, mely évek

során hét különböz elnökkel kellett dolgoznia,

és mindegyikükkel harmonikus munkahelyi

légkört tudott fenntartani. Ezzel egyidejleg

a hitközség elöljáróságának, tisztviselinek,

alelnökeinek, gondnokainak és a Chevrá

Kádisa bizottságainak képviselivel is teljes

összhangban tudott együtt dolgozni.

1919-ben emlékezetes jegyzkönyvében

megörökíti az utókor számára dr. Krausz

Mór rabbi és családja Nagybányára érkezését.

Az 1930-as években Horovitz hittantanár

lemondása után Kaufman Mór kapja meg e

tisztet a hitközségtl.

A Kaufman család a Szent Miklós utcában

lakott. Bella, Teri, Buncsi és Blanka gyermekei

Kolozsváron éltek. 1938-ban felesége, Salamon

Lenke távozott el az élk sorából Nagybányán,

késbb pedig leánya, Blanka, Kolozsváron.

1943-ban Miki fiát behívták munkaszolgálatra,

Ukrajnába. 1944-ben az apát gettózzák,

deportálják, ahonnan nem tér vissza többé.

Bella, Buncsi és Teri túlélték a háborút. Bella

Kolozsváron él, Buncsi New-Yorkban 1980-ban

hunyt el. Teri férjével, dr. Hermán Jenvel
alijázott, és Tel-Avivban élnek, ahol dr. Hermán
a H.O.H. szervezet keretén belül hosszú éveken

keresztül hasznos munkát végzett.

E sorok által örökítjük meg tehát Kaufman
Mór nagybányai hitközségi jegyz és családja

emlékét.

Klein Jen (Joná)

Mézesbábos, a Széna téren lakott. Felesége

Salamon Rózsika volt. Magas termet,
szakállas, joviális alakja közismert volt a

városban. Rokonai között voltak Rozenberg
Jen stráfos és Salamon Perách és Sosáná.
//

O maga nagyon vallásos ember volt, de
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Israel Márton

Szcs, a Malom utcában lakott. Mártont,

feleségét, Elzát és lányukat, Magdát gettózták

majd deportálták. k is Auschwitzban

vesztették életüket.

Israel Joszi

Ilonka feleségével és két leányukkal,

Arankával és Judittal ket is deportálták,

ahonnan nem tértek vissza többé.

Izsák Illés

Keresked, a Szatmár utcában lakott.

Gettózása és deportálása után többé nem tért

vissza.

Joszepovits Jen

Jen és családja, Galdi, Szimcha, Valvi és

Ilonka szintén a Vészkorszak áldozatai lettek.

Jándi Dávid

Dávid feleségével, Rózsival (aki Noé
Zoli sógora volt) szintén Auschwitzban lelték

halálukat.

özv. Jakabovits Regina

Berger Ignác benzinkutas testvére, a

Kispiacon lakott. Egymaga nevelte gyermekeit,

miután férjét fiatalon elvesztette. Gyermekei

a cionista szervezet tagjai voltak. 1944-ben

gettózták, majd deportálták ket, ahonnan az

édesanya, Regina és lánya, Annus nem tértek

vissza. A fiúk, Béla, Zoli és Jen túlélték a

Vészkorszakot. Béla és Zoli családjaikkal

Izraelben élnek, Jen Amerikában lakik

családjával.

özv. Jakab Sári

Jakab Samunak, a cionista eszme egyik

kezdeményezjének volt a felesége. A
Bercsényi úton laktak. Egyedül lett gettózva,

majd deportálva, ahonnan nem tért vissza.

Manci leánya és Gidáli, a futballista

Bukarestben vészelték át a háborút.

özv. Herskovits Heién

A Veresvíz utcában lakott, a liget

közelében. Piroskával, legidsebb leányával

gettózták, majd deportálták ket, mindketten

Auschwitz áldozatai lettek. Lajos fiuk 1968-ban

Oroszországban, Elu fiuk szintén 1968-ban

Haifán távoztak az élk sorából. Ráchel

(Rózsi) lányuk 1935-ben férjével alijázott, ma
Jeruzsálemben élnek, szintúgy Zeldi is. Miki és

két gyermeke a Vészkorszak áldozatai lettek.

Heilbrum Jakab

Textiles, a Ftéren volt az üzlete és a

Pénzver utcában lakott. Kellemes, jóravaló

embernek ismerték. Feleségével, Rózsival és

gyermekeivel, Lacival és Jenvel gettózták,

majd deportálták ket, ahonnan többé nem
tértek vissza.

Heilbrum Dudi

Jakab öccse, szintén a textilszakmában

dolgozott. Feleségével, és a 85 éves édesapával,

Mórral együtt gettózták
, majd Auschwitzba

deportálták ket.

Herskovits Izidor

Textiles, üzlete a Neuman házban, a

Szatmár utcában volt, lakása pedig a Veresvíz

utcában. Feleségével és Sanyi fiával gettózták,

majd deportálták ket, többé nem tértek vissza.

Heilbrum Smuli és Piri

A szülkrl nem sikerült részletes adatokat

szereznünk, így ezúton emlékszünk meg róluk.

A család a közéletben nagyon fontos szerepet

játszott. 1944-ben deportálták ket, Auschwitz

lett a végük.

Hirsch Jakab

Az 1924-es Joint közgylésen volt

Nagybánya küldöttje. Az érdeme, hogy
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kaszárnyába Nagybányán, a X. zászlóaljhoz.

1943-ban Ukrajnába viszik.

1944-ben szüleit, Bencét és Ellát, valamint

fiát, Zolit gettózzák, majd deportálják

Auschwitzba. A szülk ott vesztették életüket.

Hermus és Zoli túlélik a Vészkorszakot.

(Ilonkáról a Teitelbaum család leírásánál

szólunk majd.) Hermus ma Bné-Brakban él,

Zoli ott halt meg 1990-ben, és ott is van

eltemetve, a K. Sauli temetben. Két fia

Izraelben él. Leánya Romániában él.

Grün Cháná

45 éves volt, amikor gettózták, többé nem

jött vissza. Grünberger Túli emlékszik meg

róla.

Genot Aser

Ügynök, a Harácsek közben lakott.

Feleségével és gyermekeivel együtt gettózták,

majd deportálták ket. Sem a szülk, sem Túli

fiuk nem érték meg a felszabadulást. Illés fiuk

ma két nvérével együtt Ausztráliában él.

Glück Jen

Tisztvisel, a Szatmár utcában lakott.

Szeréna feleségét és Péter fiát együtt

deportálták. Egyikük sem tért vissza.

Glück Fülöp

Italkereskedése volt a Bay kert közelében.

Jóravaló, szolid, igaz ember volt, egyben hith

zsidó. Családja gyermekei által is közismert

volt. Izidor és Elemér Franciaországban tértek

örök nyugalomra, 1944-ben. Gyermekeik és

azok családjai külön-külön vannak megemlítve.

A szülket, Fülöpöt és Margitot, lányukkal,

Margittal együtt gettózták, majd deportálták,

ahonnan nem tértek vissza többé. Egyedül

Józsi fia tért vissza, aki alijázott, és ma fiával

Petah-Tikván él.

Gottlieb László

A Phnix R.T. üzemek tisztviselje volt.

Felesége, Rózsi a Wizo szervezet aktív tagja.

ket is deportálták, és nem jöttek vissza.

Egyetlen fiuk, Jani túlélte a háborút, ma
külföldön él.

Grünwald Magda

Vértes lány volt, a nagybányai Aviva

—

Bariszia szervezet egyik alapító tagja. Szülei

nyomdokán haladva is a cionista eszme

h követje lett az 1928-as évtl kezdve.

Férjét munkaszolgálatra vitték, t pedig 12

éves György fiával gettózták, majd pedig

deportálták. Többé nem tértek vissza.

Geller Zindu

Tisztvisel, a Vár utcában lakott. A
családot, Zindut, Ruchit és Rózsikét gettózták,

majd deportálták, többé nem tértek vissza.

Glück Menáchem

76 éves volt, felesége 73. mikor

deportálták ket Auschwitzba. Ott fejezték be

életüket.

Glück Izidor

A nagybányai hitközség "mesgiach"-ja,

(kósersági felügyelje) volt. A család a két

fiú által lett ismert, akik a Figaro és Figura

beceneveket kapták. Sajnos 1944-ben az egész

családot, név szerint Izidort, Bertát, Jánkut,

Szimát, Slajmit, Szárálét, Arankát, Figarót

és Figurát is gettózták, majd Auschwitzba

hurcolták, ahonnan csak Aranka, Figaro és

Figura tértek vissza. Aranka férjével, Slomoval

és gyermekeikkel alijáztak, a fiuk Amerikában

élnek.
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1944-ben Hermant és feleségét gettózták,

két fiukat, Izsót és Samut munkatáborba

küldték, Simon fiukat pedig a garanyi lágerbe

vitték. Senki sem tért vissza közülük.

Dr. Goldstein Nándor

Ügyvéd, a Vár utcában lakott. Közismert,

jóravaló ember volt, családját is széles körben

ismerték és szerették. Dr. Goldstein az Orth.

nagybányai hitközség elöljárósági tagja volt

éveken keresztül. Ugyanakkor háza a cionista

csoportok részére mindig nyitva állt.

Felesége, Steinfeld Elza a Wizo és a

nagybányai negylet agilis tagja volt.

A négytagú családot 1944-ben gettózták

majd deportálták. Közülük csak Bandi fiuk tért

vissza, aki ma Nagybányán él.

Geller Márton

Szabó, a Kismalom utcában lakott.

Csendes, jóravaló embernek és jó

szakembernek ismerték. Gyermekei a cionista

ideológia elkötelezett hívei voltak. Legidsebb

fia, Szendu már 1932 elején alij ázott az akkori

Palesztinába.

1944-ben, a magyar uralom alatt özv.

Gellernét, Birenbaum Ilonát és gyermekeit,

Bertát, Adolfot (Fumit), Hersut, feleségével,

Bellával és gyermekével, Zsuzsival gettózták

majd Auschwitzba deportálták. Akik nem tértek

vissza: özv. Gellerné, leánya, Berta és unokája,

Zsuzsi.

Hersu és Bella késbb alijáztak Izraelbe,

Haifán éltek. Adolf (Fúrni) is Izraelben, Nácrát-

Iliten élt családjával.Hersu 1980-ban, Bella

1982-ben, Szendu és Fúrni pedig 1984-ben

távozott az élk sorából.

Grünfeld Adolf (Bumi)

Vendéglje és lakása a Szatmár utcában

volt. E család történetét leírni 50 év után nem

egyszer, mert nagyon sok mindent figyelembe

kell venni.

Bumi és Bumi néni kóser vendéglje egész

Erdélyben közismert volt.

1933-ban fia, Hersu az akkori Palesztinába

jött turistaként, késbb leánya, Rózsi, férjével,

Teszlerrel együtt szintén kivándoroltak.

Bumi bácsi a városban elismert ember

volt, agilis hitközségi munkájában eljutott

odáig, hogy beválasztották a Chevra Kádisá

tagjai közé. Bumi néni (Ida néni), igazi jó

anyaként a román éra alatt Palesztinába utazott,

hogy meglátogassa gyermekeit.

1940-ben elbb a magyarok, majd a

németek bejövetelével megkezddött a zsidók

összegyjtése, akik között ott volt Grünfeld

Bumi is. Rövid idn belül Kistarcsára, majd

Auschwitzba vitték t. 1944-ben Ida nénit, Lilit

és Joszit gettózták és deportálták. Közülük csak

Joszi élte túl a háborút, ma Haifán él Eszter

feleségével és három fiával. Hersu 1982-ben,

Rózsi 1994-ben távozott az élk sorából.

Grünberger Hersu (Hermán)

Férfiszabó, szakmáját édesapjától sajátította

el. Fiatal éveit megosztotta a cionista

szervezet és a sport között. A C.S.B,

majd a Phnix ifjúsági csapat játékosa volt.

Kellemes, jóravaló, igazi baráti kapcsolatot

tartott mindenkivel. Ennek dacára a sors

mostohán bánt vele. Budapestre mentek lakni,

ahonnan munkaszolgálatra hívták. Felesége

Pesten maradt 1 éves gyermekével, de késbb
elfogták és deportálták t. Valahogy sikerült

életben maradnia, visszatért Pestre, ahol

megtalálta Gabi fiát. Férje, Hersu, azonban

a Holocaust áldozata lett.

Grünfeld Bence (Bencion)

Keresked, az Erdélyi úton volt az üzlete

és a lakása is. A Grünfeld név közismert

volt Nagybányán. A hitközség életében csak

a választások idején volt aktív, de szerette

hallgatni a cházánok eladásait. A család

rizte a zsidó hagyományokat, ugyanakkor a

cionista eszmének is hívei lettek. A gyerekek,

Hermus és késbb Ilonka a Hásomér szervezet

tagjai lettek. Hermus késbb részt vett a

Hásomér Hácáir szervezet megalapításában

Nagybányán. Vásárhelyen háchsárázik is a

Bné-Ávodában. 1942-ben a magyar idk alatt

több ízben is munkaszolgálatra hívják a zsidó
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Goldstein Sámuel

Szcs; az Iskola téren lakott családjával.

Gyermekei segítségével minden szakmabeli

munkát el tudtak végezni. Sanyi és Eszti

szcsök lettek. Jen fia is az apjával dolgozott,

késbb a magyar idkben mint zsidó, nem

kapott munkát. 1944-ben mindannyiukat, Rózsi

feleségével együtt gettózták, majd deportálták

és többé nem tértek vissza.

Dr. Geller Zoltán

Ügyvéd; közismert irodája volt. Felesége,

Lengyel Klári a Wizo és a negylet tagja volt.

Nelli leányukkal gettózták és deportálták ket,

közülük senki sem tért vissza.

özv. Glück Eszter

Varrón; a Magyar utcában lakott,

fehérnem-varrodája volt. Piri leányával

közismertek és szeretettek voltak mindenhol.

Piri a Hásomer szervezet tagja volt, 1944-ben

gettózták, majd deportálták ket, ahonnan nem
tértek vissza.

Glück Sándor

Fogász; a Vár utcában lakott és ott volt

a rendelje is. Jól men, keresett fogász volt.

Felesége Zsóka, gyermekei Paula, Kati, Öcsi

és Bella. Sándorral együtt 1944-ben gettózták

majd deportálták ket, és nem tértek k sem
vissza.

(Az adatokat Glück Sándor öccse, Jóska

küldte Petah-Tikváról.)

Grosz Samu

Pék, a Fazekas utcában lakott. Szolid

és szorgalmas családja volt. Gyermekei
polgári iskolát végeztek, majd Weiss Samu
festékgyárában dolgoztak mint tisztviselk.

Mindannyian az Aviva-Bariszia cionista

szervezet tagjai voltak. Grosz Samut, feleségét,

Weiss Saroltát, gyermekeit, Irént és Ilonkát

gettózták majd deportálták. Elza lányuk férjével

Belgiumban vészelte át a háborút és ma is ott

élnek.

Grosz Ignác

Pék, a szülei közelében lakott a Fazekas

utcában. Mint fiatal fiú, az apjánál tanulta

ki a pék szakmát. Részt vett a Hásomer

szervezet minden megmozdulásában. Grosz

Ignácot munkaszolgálatra vitték, feleségét Lwi
Rózsit és Tomi fiukat deportáták. Közülük egy

sem tért vissza.

Dr. Gerendi Béla

A Phnix R.T. egyik tisztviselje volt

Nagybányán. Késbb, mikor a magyarok

bejöttek Erdélybe, áthelyezték Pestre, a

Hungária testvérvállalathoz.

Dr. Gerendit és feleségét gettózták, Ervin

fiát munkaszolgálatra vitték, ahonnan nem tért

vissza. A szülk a háború után alijáztak

Izraelbe, Meir-Har mosavba. Dr. Gerendi Béla

1960-ban hunyt el.

Gabányi Nándor

Községi jegyz volt, Nagybányán lakott.

Közismert személy volt, az 1920-as évekig

gyakorolta szakmáját. A román hatalom ideje

alatt azonban elbocsájtották, mert nem tudott

románul. Ezután mint gazdálkodó biztosította

a megélhetését.

Pista fiát 1942-ben munkaszolgálatra

vitték, és ma Novomirben (Oroszország) egy

tömegsírban, 12 nagybányai társával együtt

alussza örök álmát. 1944-ben Nándort és

feleségét, Esztert is gettózták és deportálták,

ahonnan k sem tértek vissza.

Goldstein Hermán

A Phnix R.T. üzemek alkalmazottja volt,

az Erdély utcában lakott. Vallásos nézeteit az
üzem tiszteletben tartotta, és felkérték, hogy
vállalja el a raktárak nyitvatartását vasár,

-

és keresztény ünnepnapokon. Gyermekei
elrehaladását nem gátolta- Cipóra leánya
a Bne-Avoda által szervezett "Háchsárán"
(továbbképzésen) volt Vásárhelyen, majd 1934-
ben alijázott Izraelbe Weissberger Mosével
együtt.
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gettózták, ahonnan nem jöttek többé vissza.

Jen 1993-ban távozott az élk sorából, Haifán

temették el.

özv. Fülöp Dolli

Pék, a Péter Deák utcában lakott, ahol

az üzlete is volt. Feleségét, Tobit korán

elvesztette. 1944-ben Dolfit és gyermekeit -

Sándort, Gizit és Editet - gettózták, majd

deportálták Auschwitzba, ahonnan nem tértek

többé vissza.

Feldheim Áron

Gazdálkodó, a Kígyó utcában lakott.

Nagybánya környékén nagy kiterjedés földjei

voltak. Szolid, jóravaló izraelita volt, az Orth.

hitközség tagja. A Nagytemplom jobb oldalán

a második sorban volt az ülhelye.

1943-ban fiait, Dezst és Móricot

munkaszolgálatra vitték. 1944-ben Áront,

feleségét, Goldát és lányukat, Zsenit gettózták

majd Auschwitzba deportálták. Mindhárman

ott lelték halálukat.

özv. Feldman Hanna

A Felsbányái úton lakott, onnan gettózták

Feldmann Miska feleségével, Tuluval együtt.

Auschwitzból nem tértek vissza. Buba és Miska

hazajöttek, családjaikkal alijáztak Izraelbe. Zoli

bátyjukat Váradról gettózták, szintén nem jött

vissza. 1992-ben Lajcsi testvérüknek sikerült

alijáznia az akkori Szovjetúnióból, ma, 83

évesen Beer- Séván lakik családjával együtt.

Fried Jaszi

Keresked, a Felsbányái úton lakott,

közkedvelt ember volt. A magyarok bejövetele

után munkaszolgálatra vitték. 1944-ben a

családját; Deborát, Seindelt és Juditot gettózták,

majd deportálták Auschwitzba, ahonnan

egyikük sem tért vissza. Jaszi túlélte a

háborút, ma családjával Haifán él.

(A fenti leírás adatait nem tle kaptuk)

Feldheim Dezs

Bádogos, a Kígyó utcában lakott, a

szülei házában. Élelmes, mozgékony, jóravaló

embernek ismerték. Családja, Frida, Túli és

Jákov a deportálás után már nem tértek vissza.

Dezs késbb alijázott Izraelbe, ahol 1960

körül munkahelyi balesetben életét vesztette.

Felesége és leánya ma Izraelben élnek.

Freindlich Mór

A Phnix üzemek raktárainak és építkezési

részlegének tisztviselje volt. Freindlich Mór
Felsbányán született, a pozsonyi jesivában

tanult, világi iskoláit Bécsben végezte.

Feleségével, Lázár Reginával a Felsbányái

úton laktak. Szolid, jóravaló családja volt,

gyermekei a Hásomer cionista szervezet tagjai

voltak. Eszter lányuk késbb Bukarestben

élt, Rudit munkaszolgálatra hívták 1942-ben.

1944-ben a héttagú családot gettózták, majd

deportálták. A szülk és két fiuk, Dávid és

Pinkász nem tértek vissza. Rudi és Eszter

ma Izraelben élnek, Vilma és Ámi Váradon

laknak, Rózsi pedig özvegyasszonyként, fiával

Argentínában lakik. A család többször

találkozott Izraelben a nagybányai ázkárák

alkalmával.

Finkelstein Slomo

Keresked, a Merkúr angro üzletében

dolgozott, a Veresvíz utcában lakott. Közismert,

jóravaló család volt, sógora volt Burger Jen
üvegesnek. A családot 1944-ben gettózták,

mindhárman- Slomo, felesége, Ella és fiuk,

Sanyi- odavesztek Auschwitzban.

Ferencz Hermán

Szobafest, a Felsbányái úton lakott. Az
elsk között kapta meg a munkaszolgálatra a

behívót. 1944-ben feleségét, Mindut és Ágica

leányát gettózták és deportálták, ahonnan többé

nem tértek vissza. Hersi visszatért majd

alijázott Izraelbe. 1994-ben Kfár Átán távozott

az élk sorából.
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lakott a postával szemben. Kellemes, kedves

családja volt. Izsák sokoldalú tudása gyermekei

nevelésében is megmutatkozott. Mindannyian

az Aviva-Bariszia szervezet tagjai voltak,

ugyanakkor otthon sok szeretettel voltak

körülvéve.

Arankát, az édesanyát 1944-ben gettózták,

késbb az egész családot deportálták, ahonnan

nem tértek vissza, kivéve Ellát- férje Diamant

Elemér volt- és Matyó bátyját, aki Szebenben

vészelte át a háborút, majd családjával

alijázott Izraelbe. 1987-ben hunyt el, Holonban

helyezték örök nyugalomra.

Freund Béni

Férfiszabó, a Szent Miklós utcában volt

a lakása és a mhelye is. Szerény, jóravaló,

szorgalmas családja volt. Nála tanulta ki a

szabó szakmát Ferencz Majsi, Roth Sanyi és

öccse, Jóska.

A család négy tagját gettózták majd

deportálták. Béni, felesége, Káhán Paula és

fiuk, Sándor nem tértek többé vissza. Lázár fia

visszajött és Nagyváradon az Orth. hitközség

jegyzje lett.

Friedman Lázár

Konfekciószabó, a Rák utcában lakott.

Üzlete a Vár utcában, a Városháza közelében

volt. Ugyan jólmen üzlete majdnem minden

idejét lefoglalta, de a nagybányai Orth.

hitközség szociális területén is dolgozott.

Felesége, Zseni a zsidó negylet és a Wizo
tagja volt, leányuk, Berta pedig az Avivában

aktivizált.

1944-ben ket is gettózták és deportálták
• •

Öcsi fiukkal együtt. Csak Berta tért vissza

férjével, dr. Gazda Ákossal, akit a magával

hozott betegség rövid id alatt elvitt. Késbb
Berta is megbetegedett és Németországba
utazott kezelésre, de a súlyos betegség

fájdalmait nem bírta elviselni és önkezleg
vetett véget életének még fiatal korában.

Féder Jánki

Gyümölcskeresked, a Szatmár utcában
lakott. Ügyes, élelmes ember volt, és

mindig segítkész, ha valamit el kellett

intézni. Felesége Lwi Bella volt, Dombrovica

községbl.
1943-

ban Fédert munkaszolgálatra vitték,

1944-ben Bellát és leányát gettózták majd

deportálták, ahonnan nem tértek vissza. Féder

Jánki a háború után alijázott Izraelbe. 1977-ben

hunyt el, azon a napon, amikor Haifán

"Ázkárát" tartottunk.

Feuerwerger Mendel:

Tanító, késbb a Nagytemplom intézje

(sámesz), a Szombat utcában lakott A
Nagybányai Izraelita Hitközség tisztviseli

karjának volt tagja. Szolid, jóravaló, kellemes

ember volt. Fiatal korában került Nagybányára,

itt ismerte meg a feleségét is. 1944-ben a

nyolctagú családot gettózták, majd deportálták,

ahonnan Mendel, felesége, valamint Jen és

Mati fiuk nem tértek vissza. Chává, Lea,

Chájim és Pali túlélték a háborút, Chájim

családjával együtt Kfár Átán, a többiek az

Egyesült Államokban élnek.

Friedman Izsák

Cipész és felsrészkészít. A Rák utcában

lakott, itt volt a mhelye is, üzlete pedig

a Felsbányái úton. Szorgalmas embernek
ismerték, több zsidó szakembernek adott

munkát. Felesége a zsidó negylet agilis

tagja volt.

1944-

ben a családot gettózták, majd
deportálták. Közülük csak Patyi fiuk jött

vissza. 1992-ben alijázott Izraelbe feleségével

együtt.

Fülöp Antal

Pék, a Szent Miklós utcán lakott, ott

volt a péksége és a kenyérüzlete is.

Csendes, jóravaló családnak ismerték ket.
A "Jád Hárucim" (iparosok szervezete)
imaházának felépítéséhez nyújtott adománya
is hozzájárult közismertségéhez. Jen fia

feleségével, Klárával együtt 1933-ban mint
turisták érkeztek Palesztinába, de itt élték
le életük további részét. 1944-ben Antalt
feleségével, Goldával és lányukkal, Terivel
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Frenkel Márton
• •

Ügynök, a Vár utcában lakott. Szakmája

által közismert lett, mindenki tisztelte és

becsülte. Feliz feleségével és Ervin fiával

gettózták és deportálták ket. Mindhárman
Auscwitzban maradtak.

Friedman Zsiga

Marhakeresked, a Széna téren lakott.

Részt vett a hitközség életében is. Ilona

felesége a zsidó negyletben aktivált, leánya,

Cili az Aviva tagja volt. ket is gettózták

majd deportálták és nem tértek vissza többé.

Egyedül Cili férje, Herskovits Elu élte túl a

háborút, majd alijázott Izraelbe. Haifán van

eltemetve.

Fischer Miklós

Vaskeresked, a Széna téren lakott, az

üzlete a Szatmár utcában volt. Dux Elemér

volt a társa. Alkalmazottai Schreiber Jupi,

Israel Duzsi, Schön Avrám és Silberman

Ávrám voltak, mindannyian itt tanulták ki a

szakmát.

Fischer Miklós Szatmáron tanulta ki

a vasszakmát, utána került Nagybányára.

Neumann és Markovits ügynöke lett. Késbb
önállósította magát és rövid id alatt közismert

lett. A gettózás eltt családjával, feleségével,

Edittel és lányával, Judittal eltntek, de késbb

elfogták ket a Nyíresi erdben, Somkut mellett

és behozták ket a nagybányai gettóba. Késbb
deportálták ket, mindhárman Auschwitzban

maradtak.

Fuksz Izsó

Keresked, a Bercsényi utcában lakott

Smelke Izsák közelében. Közismert, mindenki

által tisztelt, sokrét egyénisége volt a

nagybányai zsidóságnak.

A cionista eszme úttörje volt, részt vett az

els conista konferencián Kolozsváron. Fuksz

Izsót bízták meg K.K.L. biztosnak, amely

annyit jelentett, hogy az els kék- fehér

perselyeket osztotta szét a zsidó házakban

és üzletekben.

Felesége, Rózsika a Wizo és a negylet

tagja volt. (Fuksz Izsó cionista tevékenységét

lásd a cionista leírásban) Sajnos ket is

gettózták és Auschwitzba deportálták. Az
egész család- Jakab, Izsó, Rózsi és fiuk, Majsi

is - ott vesztette életét.

Ferencz Farkas
• •

Övé volt Nagybánya egyetlen ecetgyártó

üzeme. A Felsbányái úton lakott. Csendes,

jóravaló embernek ismerték t is és

családtagjait is. Az Orthodox hitközségben

elkel helyet foglalt el a vallásban

való jártassága és nagy tudása miatt. A
Szombat utcai nagytemplomba járt imádkozni

gyermekeivel együtt Szombat és ünnepnapok

alkalmával.

Ern fia a Mizráchi nev szervezetben

aktivált, Etus lánya az Avivában, másik fia,

Dugyi a Hásomerban, felesége, Miriam pedig

a zsidó negylet agilis tagja volt.

Ernt, Dugyit, Maskut és Babát

munkaszolgálatra vitték, a többieket gettózták

majd deportálták. Farkas, Miriam, Etus lányuk

és Chájim fiuk nem tért vissza. Ern és Baba

(Avrám) már nem élnek, Natanján és Rison

Lezion-ban alusszák örök álmukat, Dugyi és

Masku Bat-Yam-ban élnek családjaikkal.

Ferencz Márton

Keresked, a Felsbánya utcában lakott.

Családja közkedvelt volt, gyermekei elismert

szakemberek voltak. Nagyobbik fia, Ern
Pesten, Majsi fia Iklodon élt. 1944-ben

Fiát, Lézert (Lázár) antifasiszta nézetei

miatt Garanyba internálták, majd Auschwitzba

deportálták. Ez lett a sorsa a szülknek is,

Mityu fiukkal együtt. A háborút Majsi és Hersu

élte túl, és mindketten kivándoroltak Izraelbe.

Majsi Natanján, Hersu pedig Kfár Atán tért

örök nyugalomra.

Frank Izsák

Kereskedelmi ügynök, a Híd utcában
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majd Hirsch Jakab elnöksége idején alelnök

lett.

Jó modorú, igaz ortodox háza volt.

Felesége a zsidó negylet vezetségének

volt tagja. Miklós nev fia a Barisziában,

Bogyó az Avivában, szi a Hásomer cionista

szervezetekben voltak tagok.

Frankovits néni az 1942-es években

Nagybányán hunyt el, és örök álmát ott

alussza. A többieket 1944-ben deportálták

Auschwitzba ahonnan senki sem tért vissza.

Frankovits szi

Közismert volt még gyerekkorában is,

amikor a Hásomer szervezet tagja volt.

Kellemes, jó barát maradt akkor is, amikor

Váradról, a kereskedelmi iskolából hazajött.

Feleségét, Keller Renét a Hásomerben ismerte

meg. Egy éves László nev gyemekükkel

együtt deportálták ket Auschwitzba, és onnan

nem tértek vissza.

Fried Lajos

A nagybányai Ganz villanytelep fgépésze

volt, a Híd utcában lakott. 1944-ben vitték

Auscwitzba és onnan nem jött vissza.

Farkas Lipót

A Szatmár utcában lakott, deszkaraktárja,

késbb autógarázsa volt. A nagybányai

hitközség negyedik elnöke volt. Hosszabb

ideig töltötte be ezt a pozíciót, és ezalatt igazi

elrehaladást tudott elérni. Közismert egyéniség

volt, sokáig emlegették tevékenységét. 1944-

ben, amikor Farkas Lipót 72 , felesége pedig

68 éves volt, gettózták, majd deportálták ket
Auschwitzba és ott érte ket a vég.

Friedman Sándor

Nagybánya hitközségének utolsó elnöke

volt. 1944 májusáig, a begettózásáig a Szatmár
utcában lakott. Közszeretetnek örvendett,

hiszen Brach Simon és dr. Sarudi Farkas után

választották meg elnöknek. Felesége a Wizo
és a negylet aktív tagja volt. Gettózásuk után

a házaspár megmérgezte magát, így vetettek

véget életüknek. A nagybányai temetben

alusszák örök álmukat.

Frieder József

Ügynök; többek között Weiss Samu

festékgyárának is dolgozott. Felesége, Rózsi a

negylet agilis tagja volt, Joli leánya pedig a

Hásomer, majd a Hásomer Hácáir szervezet

tagja volt. Mindannyiukat gettózták, majd

Auschwitzba deportálták ket, ahonnan nem

tértek vissza.

Frankovits Aladár

Könyvkeresked, nyomdatulajdonos; a

"Nagybánya és vidéke" magyar nyelv hetilapot

is nála nyomták. nyomtatta ki a heti

(szombati) cédulákat Godel Ezrinek amit

péntekenként a zsidó házakban osztottak szét.

Elszámolás után a bevételt teljes egészében

Ezrinek adta, így segítette t.

Az elemisták palatábláját, késbb az irkát

és a gimnazisták tankönyveit is nála vették. Az
állami és városi hatóságok is nála rendelték meg
az írószereket és más szükséges papírárukat.

Fiait, szit és dr. Miklóst a nagyváradi

zsidó kereskedelmi iskolában taníttatta, akik

késbb az üzlethálózatban társak lettek. Több
fiatal is Frankovitsnál tanulta ki a nyomdász
szakmát, mint például Weinstock Lajos,

Feldman Miksa, Kornreich Henrich, Ferencz
Masku, Freund Miki és Joszepovits Simi.

Friedman és Freimovits pedig könyvkötk
voltak.

Fáik Áron (Ári)

Iparos, a Vár utcában lakott. Feleségével,
Sasival és fiaival, Sanyival és Andorral együtt
gettózták majd deportálták Auschwitzba. k
sem tértek vissza.

Feig Márton

Divatáru-keresked, a Ftéren volt üzlete.
Felesége Leona, és lánya, Ilonka is

Auschwitzban végezték be életüket.
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Feldman Majsi

Feldman Majsi és testvére, Eszter

nevét Laundó Slajminak köszönheten tudjuk

megörökíteni az emlékkönyvben. Mindketten a

Vészkorszak áldozatai lettek.

Farkas Iluska

Testvéreivel, Jolival és Klárival együtt

1944-ben deportálták ket, és a Vészkorszak

áldozatai lettek.

özv. Fried Lajosné

Ruhatisztítója volt a Híd utcában és ott

is lakott. Félje hirtelen távozott az élk
sorából, halála után Jen fia folytatta édesapja

szakmáját. Ismert, szorgalmas család volt.

Jent és Gyzt munkaszolgálatra vitték, majd

édesanyjukat és Ilonka és Rózsi testvéreiket

gettózták, késbb Auschwitzba deportálták.

Egyedül Jen élte túl a háborút, családot

alapított és haláláig, az 1970-es évekig

Nagybányán élt.

Farkas Jehuda Lipót

Keresked, a Gróf Teleki (agyagos) úton

lakott és ott volt fszerüzlete is. Szolid,

jóravaló, vallásos érzelm családja volt.

Amikor a magyarok bezárták az üzletét,

átvette a hitközségi fürd (mikve) kezelését.

Elször Majsi fiát vitték munkaszolgálatra,

majd 1944-ben a két szült, Lipótot és Reginát

másik fiukkal, Liviuval gettózták és deportálták.

A szülk a Holocaust áldozatai lettek. Majsi

és öccse, Liviu hazajöttek, majd mindketten

alijáztak Izraelbe. Majsi két gyermekével,

feleségével Cfáton él. Itt lakik Liviu is.

Fried Mendel

Keresked, üzlete és lakása a Felsbányái

úton volt. A családf mint keresked, de

inkább, mint igaz, egyenes jellem ember,

közismert volt. Vallásos nézete és beállítottsága

is mindenki számára ismert volt. Sajnos

gyermekeinek nevét, lányai férjeinek nevét

nem tudjuk (nem kaptuk meg az adatokat), így

névtelenül említjük meg ket és emlékezünk

meg róluk. Csak annyit tudunk, hogy 1944-ben

az egész családot gettózták és deportálták.

Közülük egyedül Joszi fiuk tért vissza, aki

alijázott és ma Haifán él.

Frenkel Ede

Textilkeresked, a Pénzver utcán lakott.

Az idsek korosztályához tartozott, nagyon

jólelk ember volt, aki csak a családjának

élt. 1942-ben Laci fiát munkaszolgálatra

vitték. Feleségét, Sárit, Zoli fiával és vele

magával együtt gettózták, majd Auschwitzba

deportálták. A szülk nem tértek vissza, Laci

visszajött, családjával Nagybányán él, Zoli

1990-ben hunyt el, szintén Nagybányán, ott is

van eltemetve.

Füredi Jen

A textilkeresked Frenkel Ede édestestvére.
//

1944-ben gettózták, majd deportálták. O is a

Holocaust áldozata lett.

Frenkel Lajos

Keresked. 1944-ben gettózták,

deportálták, sem tért vissza.

Fried Tibor

Óraüzlete volt a Ftéren. Közkedvelt,

rendes család volt. 1944-ben ket is gettózták,

majd deportálták, és többé nem tértek vissza.

Fogéi Jánki

Szállodája volt a vasútállomás közelében.

Feleségével együtt deportálták ket, mindketten

a Holocaust áldozatai lettek.

Frankovits Aladár

Keresked és iparos volt, a Szatmár úton

lakott. Az üzlete a Ftéren volt.

Csendes, szorgalmas, jó embernek ismerte

mindenki, az üzleten kívül csak a nagybányai

hitközség élete érdekelte. Odaadó tevékenysége

els fázisa után a hitközség pénztárosa lett,
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Friedmann Móric

Bádogos, az Erdélyi út végén lakott

családjával. A Lustig család rokonsági

körébe tartoztak. Szolid, jóravaló emberek

voltak. 1944-ben az egész családot gettózták,

deportálták. Moritz, Bella, Hersu és Margit

mindannyian Auschwitz áldozatai lettek.

G. Friedmann Ábrahám

Ugyan a család nem Nagybánya körzetén

belül élt, de ket is gettózták az ukrajnai

Krösmezre. Májért, a fiukat besorozták

munkaszolgálatra. Ábrahám, felesége, Szárá

és gyermekeik, Dávid, Jichák és Helén

a Vészkorszak áldozatai lettek. Májer

megmenekült, késbb családjával együtt

alijázott. Ma feleségével, Judittal, két fiával és

unokáival együtt Petah-Tikván élnek.

Farkas Hermán

Szabó, a Felsbányái úton lakott.

Feleségével, Paulával együtt k is Auschwitz

áldozatai közé kerültek.

Farkas Cili

Varrón, az Erdélyi úton lakott húgával,

Icával. Farkas Mihály testvérei voltak. 1944-

ben ket is gettózták, majd deportálták,

ahonnan nem tértek vissza.

Fogéi Paola

Dávidovits Lipi által tudjuk megörökíteni

emlékét. is a Vészkorszak áldozata lett.

Fischer Izidor

Keresked, a Fazekas utcában lakott Lili

feleségével. Gyermektelen házaspár voltak,

ket is elvitték 1944-ben, és többé nem tértek

vissza.

Fried Gáspár

A Magyar utcában lakott, 80 éves lehetett,

amikor deoprtálták. Úgy tudjuk, hogy Vider

//

Péter gyógyszerész rokona volt. O sem tért

vissza.

Frank Jakab

Keresked, a Péter Deák utcában lakott.

Feleségével Eszterrel és leányukkal, Margittal

együtt gettózták, majd deportálták ket,

ahonnan nem tértek többé vissza.

Friedmann Ari

Teherautó-tulajdonos volt, a Vár utcán

lakott. Felesége Wasserblat Mirjam (Mimi)

volt, Teitelbaum Jenci unokahuga. Árit

munkaszolgálatra vitték, 1944 májusában pedig

a 22 éves Mimit 2 éves Márta lányával együtt

gettózták, majd deportálták Auschwitzba. Csak

Ári élte túl a háborút, de a magával hozott

súlyos betegsége nem sokkal ezután t is elvitte

az élk sorából. Nagybányán van eltemetve.

Fischer Sanyi

Divatáru üzlete volt a Ftéren. Jólmen
üzlete lehetvé tette számára, hogy segítsen,

ahol csak tud. Lánytestvérei, Sári és Gizi

a Hásomér szervezet tagjai voltak. Sanyit

1942-ben munkaszolgálatra vitték. 1944-ben
Sanyi feleségét, Neuhauser Olgát és Sanyi
70 éves édesanyját, Miriamot gettózták, majd
deportálták, ahonnan többé nem tértek vissza.

Sanyi hazajött, megnsült, ma Tel-Avivban
élnek feleségével.

Feldman Miska

Nyomdász, felesége Weiss Szárá (Tulu)
volt. Mindketten a Hásomér és késbb
a Hásomér Hácáir szervezet tagjai voltak.
Házasságuk sajnos nem tartott sokáig, mert
Miskát munkaszolgálatra hívták, 1944-ben
pedig Tulut és édesanyját, Goldát gettózták
és Auschwitzba deportálták, ahonnan nem
tértek többé vissza. Miska sógorával, Zolival
Nagybánya környékén vészelték át a háborút,
és 1945-ben a felszabadulás napján már
Nagybányán voltak. Miska újra családot
alapított, ma Jeruzsálemben élnek.
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deportálták Auschwitzba, ahonnan egyikük

sem tért vissza.

• •

Ozv. Deutsch Eszter

A Fazekas úton lakott, Grosz, a pék

közelében. Eszter néni közismert lett, amikor

Majsi és Hersu fiai Angliába mentek. Késbb
Pali fia vendéglt nyitott a Kispiacon és "Pali

bácsi" néven lett a nagybányai ifjúság kedves

ismerse. 1944-ben a magyarok gettózták

Eszter nénit a gyerekeivel együtt- Szárá, Rajzi,

Hinda, Ráchel, mindannyian Auschwitzba

kerültek. Pali bácsit is gettózták feleségével,

Mindellel együtt.

Az egész családból egyedül Pali bácsi tért

vissza, aki újra megnsült, majd családjával

Izraelbe alijázott. Felesége és fia ma Béit

Chelkijában élnek, itt hunyt el 1980-ban.

Darvas Hermán

Vendéglje volt a Híd utcában. Szerény,

jóravaló családja volt. Edit lánya a Hásomer

tagja volt, emiatt 1944-ben letartóztatták és

Tárcsára internálták. Késbb Auschwitzba

deportálták. Szülei szintén Auschwitzba

kerültek, ahonnan nem tértek vissza. Edit

ma Stössel Bubival Haifán él.

Darvas Lajos

Szódavíz üzeme volt a Fazekas úton.

Szolid, jóravaló emberek voltak gyermekei is

-Miki, Manci és Olga. Mindhárman a Hásomer

tagjai voltak. 1943-ban Mikit munkaszolgálatra

vitték, 1944-ben a többieket gettózták, késbb

deportálták, ahonnan egyik sem tért vissza.

Egyedül Miki élte túl a háborút, családjával

együtt Nahariján élt. 1992-ben távozott el az

élk sorából.

Édelstein Lajos

Szabó, a Bercsényi utcában lakott.

Négytagú családját, Lilit, Juditot, Jolit és

Lajost gettózták, majd deportálták, egyikük

sem tért vissza.

dr. Erds Vilmos

Ügyvéd, jólmen irodája a Magyar utcában

volt. Elssorban kereskedk voltak a kliensei.

Kellemes, jóravaló családja volt. Felesége, Lili

a Wizo és a negylet tagja volt. 1944-ben

fiukkal együtt mindhármukat deportálták. Többé

nem tértek vissza.

Edrich Moritz

A Széna téren volt a vendéglje, és a

Péter Deák utcában laktak. Jóravaló, szolid

emberek voltak. Jen fiát munkaszolgálatra

vitték, Móricot, Pepit, Mancit és Tibit gettózták

és deportálták. Közülük csak Jen és Tibi tért

vissza. Jen Amerikában él családjával, Tibi

alijázott, ma Haifán él.

Éliás Ignác

A Phnix gyárban a "Pirit" osztály

munkavezetje volt. Feleségét, Roth Matildot,

gyermekeit, Lacit és Zolit vele együtt gettózták

majd deportálták. Mindannyian Auschwitzban

maradtak.

Farkas

Fogászati rendelje és lakása is a Ftéren

volt. Désrl jöttek Nagybányára. Kellemes

családnak ismerték ket. Egyik fiuk, Jen
a Hásomer szervezet tagja volt. 1943-ban

mindkét fiukat munkaszolgálatra vitték. 1944-

ben az anyát és leányát, Editet gettózták,

majd deportálták. A két szül meghalt,

Editrl semmi információ nincs. Jen és

bátyja visszatértek a munkaszolgálatból, majd

Amerikába emigráltak. Jen ott távozott el az

élk sorából 1993-ban. Egy fia Belgiumban

él.
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idkben, Cuza- Goga idejében zsidóellenes

kilengések voltak majdnem minden városban.

Egy alkalommal híre ment, hogy a nagybányai

zsidó templomot tervezik megtámadni és

feldúlni. A megboldogult dr. rabbi Krausz

felkérte Blau Lacit, hogy szervezze meg

az ellenállást a Schlesinger fiukkal együtt.

A szervezkedés megtörtént, a rendrség

figyelmeztette a Cuza-Goga nevével fémjelzett

csoportot, hogy ha végrehajtják a tervezett

akciót a zsidó templom ellen, az a rendrség

részérl viszontakcióval fog végzdni. A
támadás a várt napon és az azt követ

napokon is elmaradt!

Bernát Reb Ávrum

Ábrahám, a sakter. E minségében az

Orth. hitközség tisztviselinek sorában is

szerepelt. Sokan ismerték és szerették. Cseng
szép hangját nemcsak a szombati és az

ünnepi elimádkozásokon, hanem esküvk
alkalmával is csodálhatta a közönség.Vallási

tudását továbbadta a hozzá forduló tanulni

vágyóknak.

1944-ben a család tagjait, az apát,

Abrahámot, az anyát, Taubét és a gyerekeket,

Zlátét, Miriamot, Leát és Ziszut gettózták,

majd deportálták. Mindannyian Auschwitzban

lelték halálukat. Gerson, Lipe, Zálmán és

Áron hazajöttek az orosz frontról. Lipe

Bné-Brakban, Gerson New-Yorkban halt meg
1995-ben. Zálmán Jeruzsálemben él egy idsek
otthonában.

Csendes Móric

Fogász, a Mikszáth Kálmán utcában lakott.

Modern vallásos érzelm, jó szakember volt.

Fiatal korukban és felesége is az Aviva-

Báriszia szervezet tagjai voltak. Gyermekük
nem volt. Feleségével, Heilbrum Pepivel

együtt 1944-ben gettózták és deportálták ket
Auschwitzba.

Csuka József

Iparos, a Phnix üzemek alkalmazottja. A
Malom utcában lakott. Fridával, feleségével

együtt közismert, szorgalmas emberek voltak.

ket is elvitték, és többé nem tértek vissza.

Diamant Dezs

Fszerkeresked, üzlete a Ftéren állt,

de a magyarok bejövetelekor a Kispiacra

költöztették át. Vallásos érzelm, egyenes

jellem, közismert ember volt. Zsidó jogi

("Din Tora") kérdésekben többször kérték ki a

tanácsát.

A Diamant házaspárnak gyermeke nem
volt, de szerették a gyerekeket, ami abban

nyilvánult meg, hogy minden péntek este

több, mint 100 csomag cukorkát osztottak

szét a gyerekek között a templom bejáratánál

("Polis"-ban).

Diamnantné, Rózsika a zsidó negylet

közismert tagja volt. ket is gettózták, majd

1944 júniusában deportálták ket Auschwitzba.

Mindketten ott vesztették életüket.

Deutsch Jen

Szabó, a Frész utcában lakott. Feleségével,

Preisler Hanival és leányával, Irénnel gettózták

és deportálták ket. Mindannyian odavesztek

Auschwitzban.

Dézsi

Nyugdíjas jegyz, Diamant Dezs sógora

volt. Modern vallásos, közismert családja

volt. Felesége a negyletben aktivizált. Fiával,

Majsival és lányával, Bubával együtt gettózták

és deportálták ket, ahonnan senki sem tért

vissza.

Dávid Sándor

Szabó. A Felsbányái úton lakott.

Feleségével, Feldman Lenkével gettózták ket.
Gyermekük nem volt. k sem tértek vissza.

Dávidovits Károly

Textiles volt a Kispiacon. Bátyjával,

Samuval elismert szakemberek voltak.

Felesége, Aranka és gyermekei Chávi, Mati,
Elza együtt mentek a gettóba. Majd az
egész családot, Dávidovits Samuval együtt



57

Smilu még a Vészkorszak eltt Palesztinába

ment, 1980 körül halt meg Michmoretben.

Frida, Buru, Olga és a szülk Auschwitzban
haltak meg.

Brach Dudi

Bor-, sör- és monopol-lerakata volt az

apjával. A Szent Miklós utcában lakott

feleségével, Szárával és leányával, Péráchhal.

Együtt gettózták, majd Auschwitzba deportálták

ket, onnan nem tértek vissza.

Berger Péter

Sakk-, romi- és olvasóhelyisége volt.

Felesége, Rózsika agilis tagja volt a zsidó

negyletnek, valamint a Wizo vezetségének.
//

Okét is gettózták és deportálták. Auschwitzban

végezték be életüket.

Berger Jen

Almakeresked, a Gellért utcában lakott.

Feleségével, Blankával és gyerekeivel, Lacival
//

és Jumival együtt deportálták ket. Ok sem

tértek vissza.

Berényi Ervin

Ügyvéd. Irodája a Magyar utcában volt.

Gettózták majd deportálták Auschwitzba,

sem tért vissza.

Buzási Imre

Patikus volt a Kispiacon. Gettózták és

deportálták, ahonnan nem tért vissza többé.

Családja nem volt.

Berger Adolf

A Phnix R.T. vállalat igazgatósági tagja

volt. Feleségével és Kálmán fiával gettózták

ket, majd Auschwitzba hurcolták ket.

Egyikük sem tért vissza.

Berger Lajos

Keresked, a Kispiacon volt fszerüzlete.

"Berger Lajbi"-ként a C.S.B. futballcsapat

tagja volt. Közkedvelt, nagy cionista volt.

Feleségét, Irént, lányát, Tamarát Lajossal

együtt deportálták. Mindannyian odavesztek

Auschwitzban.

Berger Maii

Az Erdélyi úton lakott, szódavízüzeme

volt. Feleségével, Mózes Málcsival gettózták

és Auschwitzba vitték ket. k sem jöttek

vissza.

Boros Pál

A Phnix R.T. egyik igazgatója volt

Nagybányán. Felesége a Wizo és a

negylet agilis tagja volt. Gyermekük nem
volt. Mindkettjüket Auschwitzba deportálták,

ahonnan egyikük sem tért vissza.

Dr. Benedek László

Orvos, a Szatmári utcában lakott, a

rendelje is ott volt. Családja közismert

volt Nagybányán. Benedek doktor a hitközség

keretében is tevékenykedett, a rászorultaknak

nemcsak orvosi segélyt nyújtott, hanem a

gyógyszereik költségét is fedezte.

Felesége, Rezs Magda a zsidó negylet
//

és a Wizo tagja volt. Okét is gettózták, ahol

1944 május 31-én a két szül István fiukkal

együtt sajátkezüleg vetettek véget életüknek.

Mindhárman a nagybányai zsidó temetben

alusszák örök álmukat.

Brenner Jen

Írógépjavítással és eladással foglalkozott.

Üzlete a Neumann házban, a Lakatos utcában

volt. E szakma egyedüli képviselje volt

Nagybányán. Blankával, feleségével, valamint

fiaival, Lacival és Imrével gettózták és

deportálták ket. Mindannyian ott lelték

halálukat.

Blau Dezs:

Brkeresked, a Ftéren volt az üzlete.

Felesége, Aranka és fia, Laci vele együtt

mentek a gettóba, majd Auschwitzba. Ott

pusztultak mindannyian.

Itt meg kell emlékezni arról, hogy román
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Lajcsi fia fiatal korában Pestre ment és ma

is ott él. 1944-ben Sámuelt, Szálit és Dezst

gettózták majd deportálták és mindannyian

a Holocaust áldozatai lettek. Bözsi visszatért

és Herskovits Elu felesége lett, majd együtt

alijáztak. Elu 1980-ban hunyt el Haifán, Bözsi

ma is Haifán él.

Dr. Barna Samu

Ügyvéd; irodája a Magyar utcában volt.

Elismert ügyvédi irodája révén mint embert is

jól ismerték. Részt vett a nagybányai hitközség

és a cionista szervezet életében. Felesége a

Wizo és a negylet agilis tagja volt.

1944-ben Jani fiát baloldali nézetei miatt

apjával együtt Tárcsára internálták, majd

Kanizsán keresztül Auschwitzba deportálták

ket. Sári feleségét is gettózták, is odaveszett.

Klári leányuk ma Natanian él.

Benedek Vilmos

A Szatmár utcában lakott, a Kishitelbank

kereskedelmi részlegén dolgozott. Tevékeny

munkát végzett a hitközség keretében is. Egy
kadencián alelnök volt. 1944-ben gettózták,

késbb feleségével együtt deportálták. Senki

sem látta viszont többé.

Berger Ede

Pék; a Szentmiklós utcában lakott.

Szakmájának köszönhet, hogy meg tudta

venni a Szentmiklós utcában a 2-es számú
házat. Késbb almakeresked lett. Mind a

nyolc gyermekét szépen felnevelte, mindegyik
alapított családot- ket külön említjük meg.
Mindannyiukat gettózták, majd deportálták.

Egyedül Hersu, aki munkaszolgálatos volt, tért

vissza. Alijázása után az Egyesült Államokba
ment feleségével, 1988-ban hunyt el.

Berger Ignác

Közismeretnek és közszeretetnek örvendett

akkoriban Berger, a benzines, akinek a
benzinkútja a Híd utcában volt. Ez volt a
legels benzinkút Nagybányán. Késbb ipari

kencsök gyártásával is foglalkozott.

Felesége, Rella a Wizo és a negylet agilis

tagja volt. 1944-ben gyerekeikkel, Edittel

és Bandival együtt gettózták ket, majd

Auschwitzba kerültek. Közülük csak Edit tért

vissza, aki ma férjével Haifán él.

Berger Lajos

Cukrász; egy idben az cukrászdája

volt az egyedüli cukrászda Nagybányán,

a ftéri István Szálló épületében. Üzlete

mindig ragyogó tiszta volt, tele mindenféle

különleges süteményekkel. Nyáron a málna-,

eper-, cseresznye- és mogyorófagylaltjai voltak

nagyon híresek.

Felesége, Amália aktív tagja volt a cionista

ni szervezeteknek. 1944-ben a családot

gettózzák majd deportálják. A szülk, és fiuk,

Tibi, nem tértek vissza Auschwitzból. Judit

lányuk túlélte a Vészkorszakot, és férjével,

dr. Vámossal alijáztak Izraelbe. Férje fiatalon

elhunyt, Judit ma Haifán él leányával.

Berger Sándor
//

O is cukrász volt, bátyjával, Lajossal,

valamint Olga és Béla testvérükkel együtt

dolgoztak a cukrászdában. Mindannyiukat
deportálták Auschwitzba, ahonnan nem tértek

vissza.

Brach Simon

Bor-sör üzlete volt Nagybányán, a

Monopol szeszesital egyedüli elárusítója volt a
kerületben. Apja Brach Simon, nyírmadai
frabbi. Aktív tag volt a hitközségben,
a haszidizmust alapította Nagybányán- a
hitközség keretei között.

1932 körül a hitközségi választásokon
Hirsch Jakab helyett végül Brach Simont
választották meg elnöknek. Az nevéhez
fzdik a Szombat utcai imaház felépítése.

Felesége, Fülöp Miriam a negylet egyik
oszlopos tagja volt.

Hat gyermekük volt és ugyanennyi
alkalmazottjuk. Fkönyvelje Schwarz Zoltán,
pincemesterei Halasi, Weiss és Simon, sofrjei
Klein, Geller Fúrni. 1944-ben deportálták ket
Auschwitzba. Csak Henri és Jiti tértek vissza.
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Beer Majsi

Cipész, mhelye a Kispiacon volt.

Margit feleségével együtt Auschwitzban lelték

halálukat. Gyermekük nem volt.

Brif Szruli

Textilkeresked volt, az Iskola téren lakott,

Lax Rudival és Lax Árival egy udvarban. Szruli

sógorának, Zingernek sikerült megmenekülnie

a deportálás ell, de Szrulit és feleségét,

Rózsit, akik még egyikük sem töltötte be

a 25. életévüket, gettózták, majd deportálták,

ahonnan nem tértek vissza.

Bernát Dezs

A Felsbányái úton lakott, vashámor üzeme

volt. Nehézipari szakmája volt, üzeméhez egy

vasöntöde is tartozott. Állami megrendeléseket

is kapott, amelyek biztosították megélhetését.

Kellemes, egyenes jellem ember volt.

Felesége, aki hosszú idn keresztül a Wizo

negylet elnöknje volt, még az 1930-as

években távozott az élk sorából. 1944-ben,

a zsidótörvények idején elvették az üzemét,

gettózták, majd deportálták, többé nem tért

vissza. Tibi fia, aki mérnök és Zoli, aki orvos

lett, ma külföldön élnek.

Bíró Endre

Vaskeresked volt, Neumann és Markovits

cégénél. Szolid, jóravaló családja volt. 1944-

ben Margit feleségével együtt gettózták, majd

deportálták és többé nem tértek vissza. Ern
fiuk Pesten vészelte át a háborút, hazatérte után

megnsült. Késbb alijáztak Izraelbe, ma Éva

feleségével és két gyermekével Ern Haifán

él.

Bíró Géza

Vaskeresked volt a Neumann cégnél.

Csendes, kedves embernek ismerte mindenki.

1940-ben megnsült, két év múlva már behívták

munkaszolgálatra. Elször Nagybányán, a

háború utolsó napjaiban pedig Szatmáron

szolgált, az állomás közelében ástak árkot.

Eközben sznyegbombázás érte ket, Géza

Radó Andor barátjával együtt életét vesztette.

Géza felesége hazatért, alijázott és 1944-ben

bekövetkezett haláláig Izraelben élt.

Burger Jen

Üvegüzlete volt a Kispiacon, és ott is

lakott. Jól men üzletében Schwarz Jen, Stern

Lajbi, Grün Misu tanulták az üvegszakmát.

1944-ben Jent, feleségét, Blankát és leányát,

Böskét gettózták, majd deportálták ket. Csak

Béla fiuk tért vissza Ukrajnából, aki feleségével

és leányával kivándorolt Izraelbe.

Basch Kálmán

Mészáros; a Fazekas utcában lakott, kóser

mészárszéket mködtetett. A magyar idk
alatt munkaszolgálatra hívták. Lili feleségét és

kislányukat deportálták, k nem tértek vissza.

Kálmán visszajött, feleségül vette sógornjét,

Cilit és Amerikába vándoroltak. Kálmán 1991-

ben eltávozott az élk sorából, Cili és leányai

ma is az U.S.A-ban élnek.

Becski Kálmán

Szabó; a Vár utca és a Rák utca sarkán

lakott. Két lánya tisztviseln volt. 6 tagú

családját 1944-ben gettózták és deportálták.

Közülük senki sem tért vissza.

Berger Izsák

Cipész; a Vár utcában lakott. Két

gyermekük, Valvi és Rezs a 30-as években

alijázott Palesztinába. Izsák bácsit és Mindu

nénit Náchum fiukkal együtt deportálták, és

többé nem tértek vissza. Legidsebb fiuk, Juda

Budapestrl alijázott és Bné-Brakban távozott

az élk sorából 1980-ban. Valvi és Rezs az

1960-as években végezték be életüket Haifán.

Berger Sámuel

Szolid, jóravaló, ismert család volt. Bözsi

leánya a Hásomer cionista szervezet tagja volt.
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Ackerman Mose (Majsi)

Kárpitos, a Bercsényi utcában lakott.

Kellemes, jóravaló embernek ismerték. Már

fiatal korában a "Mizráchi" cionista szervezet

agilis tagja volt. 1944-ben Mosét és feleségét,

Simon Etelt gyermekeikkel — egy 5 éves

kisfiúval és egy 3 éves kislánnyal — együtt

gettózták majd deportálták ket. Miután Mosét

elválasztották feleségétl és gyermekeitl,

Mauthausenben halt meg 34 éves korában.

A család többi tagja is ott vesztette életét.

Ábrahám Lajos

Iparos, héttagú családjával a Bercsényi

utcában lakott. Közismert személy volt, a "Jád

Hárucim" templom építésének munkálataiban

elölj árt. A nagybányai hitközség életében is

közremködött Brach Simon oldalán. Felesége

az szi évad idején libahús eladásával

foglalkozott, minden héten kapott 15-20 libát,

amit két nap alatt eladott. E munkája mellett

még egy rokon család két gyermekét is

nevelte. A fiú, Weiss Jen a nagybányai jesiva

tanulója volt, ami dr. Krausz Mose vezetésével

mködött.

1942-ben Elza leányukat a magyarok
letartóztatták és Kistarcsára vitték, majd

Auschwitzba deportálták. 1944 májusában a

többieket is elvitték. Lajos, Berta, Goldi,

Majsi, Pintyu, és az ikrek Szerén és Bella is

Auschwitz áldozatai lettek. Elza visszatért és

Budapesten él Laci fiával.

Adler Mendel

Szalmakalap- készít, a Kígyó utcában

lakott a Széna tér mellett, késbb pedig a

Felsbányái úton. Közkedvelt, vallásos érzelm
ember volt, azonban gyermekeinek megadta a

lehetséget, hogy a cionista Hásomer tagjai

legyenek.

1944-ben Mendelt, feleségét, Deborát
és gyermekeit, Saroltát, Sámuelt és

Solomont gettózták, majd Auschwitzba
deportálták, ahonnan nem tértek vissza
többé. Három gyermekük visszatért, közülük

ketten Amerikában élnek. Rózsi, a harmadik

Nagybányán él férjével, Kornreich Imrével es

fiukkal.

Ackerman Sámuel

Kárpitos, a Szent Miklós utcában lakott.

Kellemes, jóravaló, szorgalmas családnak

ismerték az Ackerman családot. Sámuel

gyermekeivel együtt dolgozott, mindannyian

nagyon jó szakemberek voltak.

Mose, Mordecháj és Ári fiai 1928-ban ott

voltak a cionista eszme zászlóbontói között.

Sinyu és Béla nev fiait még a deportálások

eltt besorozták munkaszolgálatra. 1944-ben a

család négy tagját, Sámuelt, feleségét, Zsenit

és két fiukat, Árit és Zindut gettózták, majd

deportálták. Mind a négyen a Vészkorszak

áldozatai lettek. Béla és Sinyu visszatértek

a háború után. Béla a késbbiek folyamán

feleségével, Weintraub Évával, és leányával,

Jaffával együtt alijázott, ma Holonban élnek.

Sinyu utolsó éveiben Temesváron élt, itt alussza

orok álmát is.

Böhm Dezs

Szabó, a Gróf Teleki úton lakott.

Feleségével, Cviával együtt gettózták ket
1944-ben. Többé nem tértek vissza. (Böhm
sógora volt Mihály Jennek)

Bemát Áron

Ócskavas-keresked volt, a Porondos
utcában lakott. Rendes zsidó családnak ismerték
a Bernát családot, melynek mindhárom tagját,

az apát, Áront, az anyát, Mindéit és leányukat,
Leát 1944-ben deportálták, ahonnan nem tértek
többé vissza.

Bauer Gyula

Tisztvisel, a Róbert Károly úton lakott.

Olga nev feleségével 1944-ben ket is

deportálták. Mindketten a vészkorszak áldozatai
lettek.



KÁHÁN JÁKOB ÉS CSALÁDJA



BÍRÓ ANDOR BÍRÓ MARGIT

WIEZEL MACHE és BATSEVA



A családok története c. fejezet elszava

Az az ötletünk, hogy a Vészkorszak eltt a

kehilláinkban él családok története bekerüljön e

könyvbe, azután született, miután láttuk, hogy tagjaink

többsége nem válaszolt ama felhívásunkra, melyben

kértük, hogy küldjenek el nekünk a családjaiktól

származó valamilyen emlékiratot. Érkeztek ugyan ilyen,

még a háború elttrl származó emlékek, de ezek száma

nagyon kevés volt.

Attól tartottunk, hogy a régi generációk majd teljesen

ismeretlenek maradnak a fiatalok, az új generációk

számára. Annak ellenére, hogy ennyi energiát, munkát

és pénzt fektetünk e könyv kiadásába, nem lesz majd

benne semmilyen leírás a családokról, azok életérl. S ha

gyermekeink majd egyszer megkérdezik kik voltak seik,

akik a Vészkorszak áldozatai lettek, s kik voltak azok

a zsidók, akik Nagybánya, Felsbánya, Nagysomkút

és Monostor közösségeiben éltek, nem lesz számukra

válasz.

Ezért a szervezet vezetsége elhatározta, hogy felkéri

erre a feladatra egyik legidsebb tagját, Grünfeld Cvit

(Hermus), aki Nagybányán született, ott aktívan részt

vett a kehila társadalmi életében és személyesen ismerte

a kehila minden szervezetét.

A következ fejezet tehát, a családok története az

els emlékkönyv kiegészítjéül szolgál, amelyet, mint

azt már említettük, a megboldogult Stern Naftali rabbi

szerkesztett 1976-ban.
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A NAGYBANYAI HASOMER HACAIR NÉVSORA
(akit felismerünk)

ülnek: Ferenc Matyi, Herskovits Pista, Hers Bandi, Roth Mati, Hers Manci,

?, ?, Ábrohám Olga, Mendelovits ?, Burger Béla.

második sor: Fried Hilesi és Öcsé, Klein Hédi, Herskovits Laci, Darvas
Edit, Lövi Bana, Ábrohám Elza, Ábrahám Galdi, Grünberger Blimu, Freundlich

Fandi, Grünberger Hilu, Márk Sanyi, Stern Sári és testvére.

álló sor: Lövinger Tibi, Freund Chászku, Salamon Ern, Dávidovits Kaszi,
Lövi Hermán, Roth Magda és Piri, Lövi Lajcsi, Grünberger Dudi, Lövinger
Smilu, Grünberger Túli, Goldstein (Goli) Simon, Friedman Majsi, Biró Ern,
Lázárovits Rudi, Freund Miki, Rozenfeld Herczel, Roth Dóri, Lébi Zoli
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Fleischmann Pali; dr. Weiss Miklós; dr. Apáti;

dr. Szalavetz;

patikusok:

Wieder Péter és Laci; Buzási; Vértes Lajos;

szülésznk:

Stessel néni; Rosenberg néni;

falusi jegyzk:
Gabányi Nándor; Hirsch Ern; Vargyas József;

Ábrahám Mose;

mvészek:
Katz Marcell; Janci Dávid; Ciffer Sándor

;

Klein Jóska; Wertheimer;

vasúti mérnök:

Sípos Dezs;

optikus:

Noé testvérek;

újságírók:

Kenedi Tibi; Herskovits Sanyi; dr. Farkas

Sándor;

újságterjeszt:

Weiss Kálmán;

ügyvédek:

Barna Samu; Benedek Vilmos; Baranyi Ern

;
Rosenberg Simon; Erds Vilmos; Goldstein

Nándor
;

Treplovits Imre; Saródi Farkas;

Somló Ármin ;
Szegvári; Köves Miklós;

Simon Menyhért; Gellér Zoltán;

bírósági tisztvisel:

Herskovits Alfréd;

bányafelügyelségi munkatárs:

Katz Antal;

Vendéglátás és Szórakozás; büfék (bodegák):

Sujtás Pali; Berger Lajos; Weinstock Gerson;

Dob Lajos; Berger Misu; Klein József; Gertner;

fpincérek:

Langer bácsi; Jákobzon Hermann; Izsák;

szórakozóhelyek:

Berger Péter; özv Nuszbacher Eszter;

éttermek és vendéglk:

Schlesinger Adolf; Lwi testvérek; Grünfeld

Benci; Wiesel Áron; Kis József; Darvas

Hermann; Izsák Marci; Friedmann; Schwarz

Zsiga; Dombrodicsán; Grünfeld Bumi Adolf;

Izsák Ferenc; Klein József
;

Gyárak és Üzemek

játékgyár:

Krausz Marci;

gyógyszergyár:

Kahán testvérek; Ferenc testvérek;

kohászati laboráns:

Hirsch (Phnix); Glück Jóska; Grünfeld

Hermus
;

festékgyár:

Weisz

szappangyár:

Klein Móric;

fémöntés:

Bernát Dezs és fia; Rozenberg Béla

szódagyártás:

Berkovits és Hirsch; Darvas Lajos; Berger

Mati; Lwi Miki;

szövüzem:

Moskovits Mordecháj; Lakx Mordecháj és

Hersi;

Közlekedés és Szállítás:

Mihály Jen; Schwarz Zoli; Junger testvérek;

Kaufmann; Liebermann Hermann; Bernát

Simon Fogéi; Freund Fájsi;

speditrök:

Krampner Lajos és fia; Rosenberg Jen és

Tibi; Lampel Jen; Krampner Lipi és Miklós;

Grünfeld Hermus;

autóbuszsofr:

Mózes Lajos; Rosenfeld Sanyi: Roska;
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kefés:

Werber;

mészáros:

Glück Fülöp József; Smilovics; Geres Izsó;

Beer Mose; Bás Kálmán; Hersch; Popper

Ábrahám Mesiách;

sütemény-készítk:

Silberman Samu; Klein Jónás;

nyomdák és nyomdászok:

Weinstock Lajos; Feldmann Miska; Ferenc

Masku; Joszepovits Simon; Wieder ;
Berkovits

Mendi; Freund Miki; Frankovits Aladár és fiai;

kárpitosok:

Ackermann Sámuel; Ackermann Mose
;

Ackermann Béla; Fülöp Mose; Icig Nuszi;

Fülöp Nuszi; Feldmann Lajos; Kahan Dudi;

Burgida Hugó; Jakabovits Jen

kalaposok:

Adler Mendel; Schwarz Márton; Vigdorovics

Dávid
;

ni kalap-készítk:

Frank Aranka; Tevjovics Blanka
;
Stark Lili;

órások és ékszerészek:

Pollák Májer; Markusz Adolf
;
Nussbacher

Dávid; Rezs Gyula; Einhorn Jen
;
Leker

Ábrahám; Fried; Smilovics Vili; Markovits

Ben;

pékek:

Izsák Márton; Fülöp Antal; Grosz Samu és

Náci
;

Feldheim; Berger Ede; Markovits

Hermann; Fülöp Dolfi;

paplankészítk:

Schwarz József; Marton; Ferenc Ernné;

parókakészít:

Rózsika néni;

fémmvesek (Rézmves:
Izsák; Wiesel Áron; Neuhosler József;

szcsök:

Schwarz Ferenc; Schwarz Pali; Werzberger
Jen; Laksz Jákob Goldstein Samu; Goldstein

Sanyi;

üvegesek:

Schlesinger Pinki és Náci; Stern Lajos ;

Kauffmann Bnei; Weinstock József; Grünfeld

Hersu; Schwarz Jen;

ruhatisztító:

Fried Lajos és Jen;

szabók:

Gellér Márton és Hersu; özv. Deutschné; Weisz

József; Stark Sándor; Freund Béni; Markovics

Sándor; Noé Zoli; Icig Nándor; Grünberger

Izsák; Klein Pali; Klein Zoli és Hirsch Jen;

Grünberger Lajos; Deutsch Jen; Ackermann

Sanyi; Feldmann Buba; Friedmann Lázár;

Kohen Adolf ;
Smilovits József; Lebovics

Viktor; Dávid Sándor; Frank Jani; Grünberger

Túli; Katz; Klein Májer; Grünwald Kálmán;

Roth Sanyi; Roth Jóska; Rosenfeld Henrik;

Valvi Mózes; Wiesel; Becski Kálmán; Ferenc

Mose; Freund József; Freund Samu ; Bernát

Dezs; Grünberger Hersu;

ni szabók:

Mendelovics Samu; Rosenberg Gyula; Muszkái

Miki; Grünberger Hersu; Herskovits Aladár;

varrónk:
Gazda Hédi Klein Hédi; Klein Éva; Karpelesz

nvérek; Karpelesz Nájcsu; Kohen Piri;

Kirschner Bella; Lebovics nvérek; Herskovits

Annus;

fehérnem-készítk:

Glück Szerén; Glück Piri; Muszkái Lenke;
Muszkái Piri és Sári;

Szabadfoglalkozásúak; bíró:

dr. Lányi Béla;

fogorvosok:

dr. Leitner; dr. Gazda Ákos;

állatorvos:

dr. Klein Chájim;

orvosok:

dr. Winkler Jen; dr. Wertheimer Jákob; dr.

Gál Gyula; dr. Ketész Ármin; dr. Benedek
Vilmos; dr. Herskovits Farkas; dr. Alföldi; dr.

Weiss Jen; dr. Urbán Sándor; dr. Benedek
László; dr. Roz; dr. Mandel Artúr

; dr. Mandel
Gyula; dr. Roth Sándor; dr. Rotschild Laci; dr.
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rvidárú
Lampel Lajos; Muszkái Samu; Müller Chájim;

textilkereskedés:

Heielbraun Jákob és Dudi; Lévi Hermann; Kron
Mose; Dávidovits Mór és Károly; Muszkái

Béla; Klein Samu és Dudi; Szinetár; Roth

Jákob; Füredi Jen; Frenkel Lajos és Ada;

Rosenfeld Jen; Pataki László; Stark Béla;

Singer Mór: Ackermann Zindu; Filtex

Konfekció:

Zelinger Lajos; Klein Jóska
;

Klein Zoli;

Hirsch Jen; Klein Hermán; Klein Pali;

Smilovits József
;
Lebovits Viktor; Friedmann

Lázár; Grünberger Dezs; Mózes Jákob; Weiss

Jen; Lampel Jen;

üveg:

Weissglass Ármin; Burger Jen; Rosenstein

Sándor; Simon Simi; Grün Misu;

vállalkozók

Hirsch Jákob (Akiba?); Stössel Árpád
;

Schwarz Samu; Farkas Samu; Farkas Sándor;

vas és festékkereskedés:

Neumann Zsiga; Markovits Pali; Lébi Májer;

Mandel Menyhért; Mandel Adolf; Fischer

Miklós; Dux Elemér;

ócskavaskeresked

Binét Dávid;

utazási ügynök:

Simon Ern;

zöldségkereskedk:

Schwarz Izrael; Pollák József; Lázárovits Mose;

Iparosok és kétkezi munkások;

asztalosok:

Grünberger Hermán; Grünberger Bumi;

Grünberg Mose; Májer Sándor; Fried Chilcsi;

Levendula Endre; Herskovits Majsi

Taxisok

Lustig Mihály; Mihály Sanyi; Farkas Ern;

Salamon Sicza; Kraupfner testvérek ;
Gellér

Adolf (Fumi);

bádogosok:

Feldheim Dezs; Salamon; Noti család; Fischer

Sanyi;

fodrászok:

Weisz Samu; Frenkel Zoli;

bútoros:

Vértes Adolf;

édességárusok és készít:

Karperec Náchum; Feuerwerger Jichák;

cipészek:

Friedmnn Izsák; Grün Mihály; Izsák Mihály;

Ábrahám Lajos; Rosenberg Elek; Sichermann

Adolf; Lévi Ábrahám; Junger Hirsch
;
Ábrahám

Pintyu,; Rozenstein Feri,; Hermann Ábrahám,;

Fried,; Berkovits Mihály,; Junger;

cipfelsrész-készítk:

Freund Hersu; Krausz Sanyi; Friedmann Izsák;

Lwi Ábrahám; Klein Rózsi Lea;

cukrász és cukorka-gyártók:

Berger Lajos; Fischer Hermán; Karperec

Náchum;

szobafestk:

Feldman Farkas; Kohn Hermann; Ferenc Hersi

; Abrahám Móric; Mégai; Salamon Ern

fogtechnikusok:

Farkas és fiai; (Aladár és Jen); Goldstein

Bandi; Langer Géza; Csendes Móric
;
Grünfeld

Zoltán; Tevjovics Zoltán;

földbirtokosok:

Salamon Móric; Neumann Zsiga;

fényképészek:

Gerzon Zoli; Simon Magda; Simon család;

Kovács;

faesztergályos:

Jákobson Lajos; Jákobson Izidor; Herskovits

Vili;

címfestk:

Feuerwerger Chájim; Glaszki Laci; Rosenberg

Laci; Berkovits Mendi

varrónk:

Rotschild Klári; Stern Lányi;

fgépész - Ganznál:

Fried Lajos;

írógépszerel

Brenner Jen;
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A különböz kereskedelmi ágazatokban dolgozók névsora

olaj-, és benzineladás:

Berger Ignác;

borkereskedelem:

Blau Dezs és fia, Laci; Berenyi Simon és

Miklós; Mandel Laci; Krausz Albert; Stern

Ödön; Muszkái Jen

italkereskedelem:

Sük Izidor; Brach Simon és fiai; Rosental

Lajos; Izsák Mózes; Hirsch Jóska; Lw Samu;

cipkereskedelem:

Radó Andor; Kardos Jen; Ridermann;

csemegeüzlet:

Lwi Móric;

illatszerbolt:

Szántó János;

dohánykereskedelem:

özv. Jákobovitsné; özv. Krauszné; Salamon

Jákob; Sárköziné; Salamon Binku

ruha-és divatáru-kereskedés:

Kardos Jen; Kepes Ferenc; Herskovits; Feig

Márton; Fischer Sándor;

faraktár:

Kornreich Lala; Rotschild Zoltán; Wertheimer

Péter (Delta);

élelmiszerkereskedelem:

Weiss Mose; Roz Bella; Diamant Dezs; Berger

Lajos; Goldenberg Ignác; Klein Hermann;

Schlesinger Jen
;

Fischer Jen; Markovits

Lajos; Krausz Móric; Fuksz Izsó; Smilovits

Valvi; Farkas Lipót

élelmiszer nagykereskedések:

1. a tulajdonosok:; Mendel Mór; Lwi Ern;
Rosenfeld Adolf

2. a munkások:; Deutsch Jen; Finkelstein;

Mandel Jen

ipari és tüzifakitermelés:

Farkas Lipót; Meir Milán; Káhán József;

Weiss Sándor; Kepes Menyhért; Lautmann
Ern; Salamon Jákob

gyümölcskereskedelem:

Weiss Géza; Weiss Zoltán; Lwi Móric;

Steinfeld család; Pollák Jen; Vargyas Zoltán;

Weiss Béla; Fogéi Béla; Herskovits Móric;

halkereskedelem:

Lázárovits Mózes; Féder Zalman;

ital mérés

Glück Fülöp; Friedmann; Fried Mendel; Ferenc

Márton;

könyv- és bélyegkereskedés:

Frankovits és fiai; Popper

kozmetika:

Herskovits Rene;

bank-és pénzágazat:

Lwi Ern; Fuksz Izsó; Lwi Lenke;

Grossmann Ármin; Sugár Kálmán; Molnár;

Herskovits testvérek; Krausz Lajosné;

liszt- és terménykereskedk:

Schreiber Kálmán
; Lvinger Eli; Lvinger

Dudi; özv. Levingerné
;
Walter Józsi; Simon

Ármin; Steinfeld Ádi; Weisz Mose

közvetítések - közvetítk:

Frank Izsák; Wallerstein Samu; Dob Sanyi;

Jakab Samu; Fried József;

malomtulajdonosok:

Steinfeld Béla; Schreiber Kálmán; Márk Emil;

Neumann Zsiga; Joszipovics;

nagyállatkereskedés:

Friedmann család; Laksz család;

étolajárusítás:

Levendula Móric;

írószerszámárusítás:

Frankovits Aladár; Popper;

palás:

Schwarz Samu;

rádió:

Vas Ferenc Dávid;
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A gazdasági élet

Mibl éltek a nagybányai zsidók, mi
volt a foglalkozásuk? 52 évvel azután a

tragikus nap után, mikor a nagybányai

zsidókat a gettókba, és a koncentrációs

táborokba hurcolták, nem tudunk kielégít

választ adni erre a kérdésre. A kb. 3600

városi és 2000 környékbeli zsidó közül

kevesen voltak gazdag földesurak, voltak

néhányan jó gazdasági háttérrel, közepes havi

bevétellel, s a legtöbben természetesen a

szegények voltak, akik nagy nehézségek árán

tudták elteremteni a mindennapi betevt.

Az antiszemita törvények érvénybelépésével

a legtöbb zsidó gazdasági helyzete gyengült,

bizonytalanná vált. Nagyon sokan a gazdagok

közül elszegényedtek. De ezek az események

mindenki számára ismertek, nem szükséges

túl sokat beszélni róluk.

E helyen néhány régi nagybányai

polgár közösen megpróbálta feleleveníteni

azokat a foglalkozási ágakat, amelyek a

legelterjedtebbek voltak a zsidók körében, és

visszaemlékezni, mivel keresték kenyerüket a

régi nagybányai zsidók. Eme próbálkozásukat

siker kísérte, és így megtudhatjuk, hogy a két

legfontosabb foglalkozási ág a kereskedelem és

a kétkezi, fizikai munka volt a zsidók körében

Nagybányán és környékén, amely ágakban

több százan dolgoztak. Ezenkívül voltak

szabadfoglalkozásúak, iparosok, gyárosok, és

a közlekedésben dolgozók, stb. Összesen

több, mint száz foglalkozást említenek meg,

amelyekben 500 zsidó talált megélhetést, akik

kétségtelenül a nagybányai zsidó családfk

többsége.

A PHNIX GYÁR

Mint mindenütt máshol, igy Nagybányán

és környékén is a zsidók aktív részesei voltak

az ipari termelésnek és a kereskedelemnek is.

A környék egyik említésre méltó üzemében,

a Phönix gyárban is sok zsidó dolgozott,

némelyikük vezet beosztásban.

A Phnix gyárat a Kassáról áttelepült dr.

Weizer Artúr és Oszkár alapították. Elször

építettek egy kénsavgyárat a fernezelyi kohó

mérgez hángázdból, ahol aztán rézgálicot,

ecetsavat és mtrágyát gyártottak. Késbb, a

20-as években megvették a régi üvegyérat, és

az úgynevezett Újtelepen évrl évre növelték

a termelést.

Az 1930-as években bekapcsolódott a

vezetésbe, mint tulajdonos, Weizer Miklós és

testvére, aki a csehszlovákiai Brune városában

szerzett vegyészmérnöki diplomát. A 30-as

évek végére az üzem Románia talán legnagyobb

fémkohászatává vált. Termékeiket kül-, és

belföldön is értékesítették.

A Weizer családnak bányája is volt, innen

nyerték az üzem mködéséhez szükséges

nyersanyagokat — színesfémeket és kénes

érceket.

A Weizer üzemek a bányával együtt

mintegy kb. 3500 embernek biztosított

megélhetést, köztük sok zsidónak is. Kb.

ugyanennyi család tudott megélni az üzemek

körüli munkákból, illetve a termékekkel való

kereskedelembl.

A Weizer család is, mint a többi zsidók,

deportálva lettek
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Zsidó Kongresszusi szavazásról: Hámizráchi 13

szavazat, Aviva-Bariszia 16, az Egyesület 25

szavazat. A Revizionisták egyetlen szavazatot

sem kaptak. A továbbiakban a somkuti

helyzetrl kapunk jelentést: Hámizráchi 1,

Aviva-Bariszia 2, az Egyesület 12, a

Revizionisták pedig 19 szavazatot kaptak.

(1929. 7. sz. 21. o.) Érdekes, hogy

míg Nagybányán a Revizionisták egyetlen

szavazatot sem kaptak, addig Somkuton nagy

fölénnyel nyertek.

Az ifjúsági mozgalmakban a helyzet még
mindig nem elég stabil, amit az bizonyít,

hogy 1930-ban a városban új csoportok

jöttek létre az Aviva és Bariszia részérl.

A Bariszia vezetjévé Hirsch Vilmost, az

Aviva vezetjének pedig Vértes Magdát (Ilus

testvérét) választották. "További részletek még
nincsenek birtokunkban" - fejezdött be a

rövid cikk. (1930. 3.sz. 29. o.).

Ezek a rövid hírek a történésekkel

egyidben tudósítanak az Aviva és a Bariszia

helyzetérl, amelyek állandó ingadozásnak

voltak kitéve fejldésük göröngyös útján. Úgy
tnik, hogy nagyon hasonló volt a helyzet

Nagybánya legtöbb cionista mozgalmának
keretén belül, legalábbis a harmincas évek
elejéig. Az ezutáni évtizedben, 1931-1940

között javulás állt be a nagybányai cionista

szervezetek helyzetében. Tevékenységeik nagy
lendületet kaptak és tapasztalataik is voltak

már, valamint tagjaik száma ntt. Sajnos

azonban eme, a nemzeti, cionista mködés
szempontjából utolsó évtizedrl semmiféle

írásos dokumentumunk nincs. A magyarok

Erdélybe való bevonulásukkal minden legális

cionista tevékenységet beszüntettek.

Nem említettük idáig Hirsch Akiba

nevét, ami nem igazságos vele szemben.

Sokszor találkoztunk nevével, sokféle területtel

kapcsolatban. Mint ismert Tóra-tudós, "Ktáv

Szofer" pozsonyi frabbi unokája, s sok éven

keresztül a hitközség vezetje, nagyon aktívan

munkálkodott a hitközség vallásos keretein

belül úgy, mint a szekuláris téren. Nem lehet

nevét kihagyni az aktív cionisták névsorából.

Idézünk itt néhány sort cionista mködésérl,
ahogy az Peri (Friedmann) Jichák professzor

"Az erdélyi zsidóság XX. sz-i történelme" c.

könyvében megjelent.

Hirsch Kive volt a küldött a XII.

Cionista Kongresszuson (1921), amelyen hat

erdélyi küldött vett részt. A XIII. Cionista

Kongresszuson is részt vett, mint diplomata

(1923), volt az öt erdélyi küldött egyike;

részt vett a Zsidó Nemzeti Szövetség

második tanácsülésén (1921. dec. 5.), a

nagybányai cionista szervezetek megbízásából,
ahonnan összesen hat képvisel érkezett. Mint
vallásos ember, természetesen a Hámizráchi
szervezet országos vezetségének a tagja volt.

Természetesen nemcsak a cionista és a vallásos

területeken tevékenykedett, hanem sok más
téren is aktív volt, országos szinten.
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nincs életben. Goldstein és Ackermann

a Vészkorszak áldozatai lettek. Grünfeld,

Grünberger, Ferencz, Mandel és Stern

rabbi Izraelben hunytak el, Jakabovics

Nagybányán távozott az élk sorából,

Mózes és Nussbacher pedig Amerikában

haltak meg. Grün Misu 1947-ben elhagyta

Nagybányát, mert a Szatmár megyei

szervezet Temesvárra küldte szervezési

munkák elvégzésére.

Alijázók nevei mint turisták

1920-1930 között

Rozenberg Mose - Jeremiás Jani -

Walerstein - Geller Szendu - Gotteszman

Joszef és felesége Waszerblat Juci -

Salamon Málká - és az Apa Jichák és

felesége - Fülöp Jen és felesége Klári. -

Weisz Mindu a Majse Weisz leánya, Gerzon

Ilonka - Salamon Perach - Langer Jichák

és felesége Sosána - Csuka Pepi - Borgida

Mirjam.

A Hásomér Hácair - Bné-Ávoda háchsárán

keresztül Palesztinába érkeztek.

Birenberg Joel és felesége Stern Szárá

- Birenberg Mose - Herskovits Ráchel -

Schvartz Náftáli - Vértes Jichák - Weisz

Áser és felesége Nika - Werczberger Mose

és felesége Goldsten Cipóra.

A Mizráchin keresztül alijáztak Grünfeld

Hersu majd késbben Teszler Bubi

és felesége Grünfeld Rózsi Isráelbe

(Palesztinába) hathetes látogatóba turista

útlevéllel itt voltak, Grünfeld Ida Buminé

- Neuman Paola Zsigáné - és Smilovits

Józsefné.

Itt végzdik Grünfeld Hermus írása.

Számításba véve azt a tényt, hogy Hermus

minden írásos dokumentum nélkül írta meg

e fejezetet, csak személyes emlékezetére

támaszkodva, nagy elismerés illeti munkáját.

Az eddig írtakhoz most hozzáfzünk egy

pár adatot, amely az Aviva-Bariszia szervezet

erdélyi, magyar nyelv "Noár" cím újságából

vettünk az 1924-1931-es kiadásokból. Ezekbl

a cikkekbl sokat lehet megtudni errl a

nagybányai cionista, nem politikai mozgalom
fejldésérl, amely mintegy "nevelje" volt

néhány más cionista szervezetnek. Az els
hírbl azt tudhatjuk meg, hogy az "Aviva"

szervezet 14 tagja közül 11-en elhatározták,

hogy ezentúl mindent megtesznek a szervezet

elbbrejutása érdekében, melynek élén Vértes

Lajos áll. (1924. 3.sz. 14. o.) Ugyanebben az

évben jelent meg egy másik hír, mely szerint a

"Bariszia" fiúszervezetnek mintegy 300 kötetes

könyvtára van, zsidó témájú könyvekkel. Ez
pedig egy nagyon szép eredmény. (1924.. 5.sz.

12. o.)

Röviddel ezután adja hírül az újság, hogy

az "Aviva" és "Bariszia" szervezetek november

30-án kultúrális rendezvényt tartanak. Az
"Esemény- centrum"-ban volt Jámbor Ferenc

eladása, aki az "Új Kelet" c. újság egyik

szerkesztje. A rendezvény része volt egy zenei

program is a zsidó mvészeti tevékenység

kihangsúlyozásáról. (1925. l.sz. 15. o.)

Ugyanebben az évben a nagybányai

Bariszia címe levél- és anyagküldés céljából

Ignác Simonnál található, dr. Tropolovits

irodája címén. (1925. 3. sz. 16. o.). Egy

1926-os hírbl kiderül, hogy Nagybányán

a Bariszia szervezetnek nincsenek tagjai.

Ezért most szeretnék felújítani a szervezet

mködését új tagokkal, de a régi lelkesedéssel.

Hasonló volt a helyzet az Aviva csoportban

is. Vértes Ilus kitn vezet, de a tagok

semmilyen tevékenységet nem végeznek. A
központból küldtek ki hozzájuk egy felelst,

hogy megvizsgálja a helyzetet. Megígérték

neki, hogy nagy lendülettel fogják újraéleszteni

a cionista mozgalmat. A központ most

eredményekre vár. (1926. 3. sz. 68. o.)

Kiderült azonban, hogy a központ hiába várt.

Két évvel ezután ugyanis azt adják hírül,

hogy az "Egyesület" (a központ) ftitkára,

Weinberger Nándor, nemrégiben Nagybányán

tett látogatást, ahol újraszervezte az "Avivát",

amelynek tevékenysége oly sokáig szünetelt.

Az ekkori vezetk: Vértes Ilus, Gross Elza és

Weiss Bella. (1928. 1-3. sz. 17. o.).

A nagybányai cionista mozgalomban

dolgozók számáról egy 1929 évi cikkben

értesülhetünk, amely pontos jelentést ad a XVI.
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más aktivitásaiban. Ennek a mozgalomnak a

tagjai voltak Katz Lulu, Frank Aranka, Dobb

Eszti - Májer llus, Hirsch Elza és Klára,

Pataki Lili, Frankovits Bogyo, Friedmann

Cili, Mandel Böske, Rosenberg Gizi, Gerson

Ilona, Friedman Berta.

A Bariszia szervezet tagjai voltak Frank

Matyó, Fuksz Izsó, Rózsa Bandi, Berényi

Miklós, dr. Rosenzweig Ern, dr. Rosenberg

Simon, Müller Vili, Rosenberg Béla, dr.

Rotschild Laci, Vértes Munci.

Wizo

Ez a negylet is a Zsidó Nemzeti

Szövetség keretén belül mködött.

Áldott tevékenységük nap mint nap

éreztette hatását adományok formájában.

A pénzgyjtést a város minden részében,

párokba szervezdve végezték. Ezt a

munkát titokban végezték, és soha nem
lehetett pontosan tudni, mennyi pénz gylt

össze az adományokból. Például, hogy hány

méter textilt ajándékozott a textilboltos vagy

hogy a malomtulajdonos hány kg. lisztet

ajándékozott a rászorultaknak.

A Wizo-ban a többek között a következ

hölgyek tevékenykedtek: dr. Barna Samuné,

Boros Pálné, Fuksz Izsóné, Grünfeld

Buminé, Hirsch Akibáné, Jakab Samuné,

Kardos Jenné, dr. Köves Miklósné, Katz

Antinné, Neumann Zsigáné, Weiss Gézáné,

Smilovits Józsefné és Friedman Zseni, és

sok más hölgy is, akik mindannyian sok

idt áldoztak eme áldásos tevékenység

folytatására.

Az összes itt említettek közül egyedül

Weisz Gézáné maradt életben, aki a háború

után újraélesztette a Wizo tevékenységét

Nagybányán. 1988-ban hunyt el, és ott

alussza örök álmát.

Somér Hácáir - Bné-Ávodá

Nagybányán 1932-es években alakult

meg a Somér Hácáir - Bné-Ávodá
mozgalom. E szervezet tagjai a Hásomér
mozgalomból váltak ki. Az idsebb

korosztály a chaluci eszmét tette magáévá,

amelyet a Somér szervezet nem tudta

országos viszonylatban felölelni.

A Nagybányai Somér Hácáir - Bné-

Ávodá szervezet is a Zs.N.Sz keretében

mködött, részt vett a K.K.L munkában.

Ugyancsak a Bné-Ávodát a ZS.N.Sz-

központban Schvarcz Náftáli képviselte.

Rövid id után már elértük, hogy a

létszámunk százon felül volt. A Szatmári

Hásomér Hácáir HÁCHSÁRÁRA Schvarcz

Náftáli lett küldve.

Ugyanakkor MAROSVÁSÁRHELYEN
létre hozták az els Bné-Ávodá Háchsárát

és itten tíz (10) chávérunk kapott helyet.

Weisz Áser, Werczberger Mose, Golstein

Cippora, Birenberg Jóéi, és öccse, Mose,

Stern Szára, Herskovits Ráchel, Goldstein

Jen, Pollák Joszef (Jóska) és Grünfeld

Hermus (Hermán). Megjegyzés, Goldstein

Jen 1934-ben Nagybányán távozott el

az élk sorából, Pollák Jóska a SOÁ
(Vészkorszak) áldozata lett.

A fenti névsorból NÉGYEN Israelben

élnek és NÉGYEN ISRÁELBEN alusszák

örök álmukat. Viszont Stern Szárá Angliában

lakik.

Ez a Cionista szervezet is 1940-ben a

magyar hatóság által fel lett oszlatva.

Hámizráchi

E szervezet alapító tagjai természetesen

Nagybánya vallásos családjaiból kerültek

ki: Ackermann Mose, Grünberger Dezs,
Grünfeld Hersu, Goldstein Samu, Jakabovics

Maki, Ferencz Ern, Mandel Jen,
Stern Naftali (Túli), Mózes Májer,

Nussbacher Bumi, Freulich Ábrahám,
Markovits Ábrahám. Ezek az emberek
is részt vettek a K.K.L és a SÉKEL
eladásban. Az tevékenységük a Schreiber

Kálmán imaházában folyt. Ez a szervezet is

a Zsidó Nemzeti Szövetséghez tartozott.

Eladásaikon beszéltek a cionizmus
fontosságáról - vallásos felfogásban.

Sajnálatunkra el kell mondanunk, hogy
az alapító tagok közül ma már senki
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Á Cionizmus

A nagybányai cionista mozgalmakról

Grünfeld Hermus, a "Jocé Nagybánya"
szervezet elnöke és e könyv szer-

kesztbizottságának tagja így ír:

A Nagybányai Cionista mozgalom
kezdetét megírni csak szk keretben

lehetséges. Ugyanis az 1920-ban élt

egyének akik megindították a cionista életet

ma már nem élnek. Ezek után csak igazolni

tudjuk hogy Nagybányán a Zs.N.Sz (Zsidó

Nemzeti Szövetség) alapítói a következk
voltak:

Hirsch Jakab, Fuchs Izsó, Jakab Samu,
Lébi Hermán, Rosenthal Lajos és Vértes

Adolf. Elnöknek Vértes Adolfot K.K.L-

biztosnak Fuchs Izsót választották meg.

Fuchs Izsó a tettek embere volt, egymaga
volt az, aki a K.K.L kék-fehér perselyeket a

Zsidó házakban és üzletekben elhelyezte.

Vértes Adolf többévi elnökségérl

lemondott, és javaslatára Lébi Hermant

bízták meg, K.K.L-biztosnak is.

A Cionista szervezetek a Zs.N.Sz

keretében mködtek és általuk lettek ürítve a

K.K.L perselyek. Ugyancsak minden évbek

Keren Hájeszod és Sékel eladás volt,

ami bizonyította a Nagybányai cionisták

mködését.

A Hásomér szervezet éveken keresztül

Purimi és Chanukai eladásokat rendezett.

A Wizo ni szervezet is egy-egy sikeres

Chanukai bált rendezett.

A Nagybányai Zs.N.Sz mködésérl,

ugyancsak a többi, cionista Szervezeteknek

agilis tevékenységérl nem maradt semmi

igazolás.

Ugyanis 1940-ben a magyar éra

változásakor minden Cionista mködést
beszüntettek. 1944-ben a Nagybányai

deportálás idején és utána, mindennem
ZSIDÓK által és ZSIDÓKRA vonatkozó

iratokat elvittek és megsemmisítettek.

E sorok írójának nem maradt más

hátra, mint megemlékezni hogy volt egyszer
Cionista élet NAGYBÁNYÁN IS.

Hásomér - Noár háCioni

1 928 Savuoti ünnepének délutánján

volt a Hásomér Cionista szervezet

megalakításának idpontja. Ugyanis

Nagybányán volt nyaralni Grünfeld Cvi a
Hásomér mozgalom egyik tagja, és általa

lett megismertetve a Cionizmus.

A megalakító gylésünk a Weisz
testvérek szüleinél Weisz Samunál (festék

gyárosnál volt) megtartva, ahol körülbelül 30
személy volt.

Ros plugának Weisz Simson (Sanyi) lett

megválasztva. A báchurák részérl Salamon
Perach lett a Ros pluga és egyben felkérték

az IVRIT nyelv tanítására.

A résztvevk 1 5-1 6 éves fiatalok voltak,

még az els összejövetelünk alkalmával

IVRIT neveket használtuk. Felvettük a
kapcsolatot a ZS.N.SZ-szel és delegátusnak

Weisz Simson lett küldve. A Hásomér
mozgalom részt vett a K.K.L perselyek

kiürítésében SEKEL és KEREN HÁJESZOD
ÉVENKÉNTI eladásoknál.

Ugyancsak évenként Purimi és Chanuka
eladásokat tartottak az akkori 16-17

éves gyerekek, nagy sikerrel. 1932-ben

a Hásomér mozgalom új nevet vesz fel és

Hánoár Hácioni névvel mködik tovább.

1940-ben a cionista szervezeteket a

hivatalos szervek megszüntetik, az akkori

fiatalokat munkaszolgálatra viszik, és ezzel a

Cionista munka megsznik teljes egészében.

Aviva - Bariszia

A nagybányai “Aviva" - “Bariszia"

megalakítása Vértes llus nevéhez

fzdik. Testvére, Magda is nagyon

aktív volt a szervezetben. Ezek a

lányok is részt vettek a “Keren

Hájeszod" és Sekel árusításában és
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(Berachot 1/58, továbbá az Orách-Chájim

258 fejezete) szabják meg, hogy ha egy barátot

látunk 12 hónap után, a "Mechaje hámétim"

áldása mondandó.

íme, 33 év után ezen Emlékkönyv

lapjairól Mártír-drágáink tekintenek felénk.

Az Ö dicsített szellemük néznek le reánk.

Mi is a "Mecháje hámétim" áldását recitáljuk.

Köztünk élnek Ók. Bennünk élnek tovább.

Halhatatlanok, akik életüket adták "Ál Kidus-

Hasém".

Engedtessék meg nekem, hogy

szerény soraimmal emléket állítsak drága

Édesanyámnak, a bányai Rebecennek z.c.l.

Továbbá felejthetetlen húgomnak, Tircának.

Áldassék neve drága öcsémnek, Altinak,

aki megmenekülhetett volna, de inkább a

tragikus sorsot választotta mintsem hogy szüleit

otthagyja.

Szolgáljanak ezen sorok "Mácevet-

Zikáron"-ként szentélet és nagytudású

Apósom és hattagú családjának z.c.l.

Mindnyájan A Transnitrai Ákédán lehelték

ki telkeiket. Hásém j
inkom dámám.

Családunkból még legfiatalabb húgom

maradt meg, aki itt él Brooklynban.

Drága Testvéreim! Szeretettel küldöm

felétek Kohanita áldásomat. Szent mártír

Édesapám érdemében adjon Nektek a Teremt
hosszú életet, egészséget és boldog idket,

Betoch Kiál Jiszrael.

Ámén, kén jehi rácon

AZ IFJÚ CIONISTA VEZETSÉG NAGYBÁNYÁN

WEISZ SIMON, MÓZES JAKAB, LÁNGER DÁVID, ACKERMAN MORDECHAI
SALAMON SASI, PERACH ÉS BORGIDA MIRJAM
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kezdenek. Lehet azért, mert az idk távlatából

minden oly megszellemültnek, oly éginek

tnik.

Mint egy k nehezedik szívemre a próféta

jövbelátása. De én már a múlt fátylát sem

tudom fellebbenteni.

De ime: mintha varázsm lenne a bányai

Emlékkönyv kiadásának puszta gondolata,

a szellem láthatatlan szárnyain visszarepít

gyermekkorom városába. Nagybánya város

volt, úgymondanám - nagyvárosias. De
számomra a kies festi bájba öltött városka

maradt.

A templomi körzet kicsiny csendes utcák

közepette terült el. De egy ugrásra ott volt

a Cinterem hatalmas tornyával. A piacot szép

üzletek övezték a gyönyör széles járda mentén.

A bányai piac tere, valóban vetélkedhetett az

olasz piacterek szépségével.

A festk serege volt itt - ott látható. Úgy
kellene mondjam, minden utcasarkon voltak

festk láthatók, akik igyekeztek vásznaikon a

bbájos tájakat megörökíteni.

A templom utcának Szombatutca volt

a neve. Már kora reggel vallásos zsidók

lépteit visszhangzóba az utca. Az els Minján

eltti shiurhoz siettek. Krausz frabbi azzal

kezdte napi tevékenységét, hogy Chokkot

adott el. Esténkénti eladásai Talmud volt,

amit még az úgynevezett mitnagdimok sem

mulasztottak volna el. Ha idegen Talmid

Cháchám vetdött a városba, az is a Bét

Hámidras felé irányította lépteit, azon tudatban,

hogy meggazdagul egy értékes élménnyel.

Mindenki megcsodálta Talmud magyarázatait,

különösen az alaposságot bennük. Emellett

Jesivát is vezetett és a Bachurimok ellátása

természetesen az vállaira hárult.

Aki csak valamennyire be volt avatva

Édesapám mködési programjába jól tudta,

hogy naponta számtalanszor egyik ember a

másiknak adta a kilincset. Hol a hatóságoknál

kérték közbenjárását, hol a segítségre szorulók,

vagy vallási kérdések miatt keresték fel. A zsidó

Klal érdekében többször járt a fvárosban. Ki

tudná számon tartani, hányszor járt közbe a

katonai hatóságoknál, vagy a bíróságnál hívei

érdekében.

Mködésének legszélesebb kerete persze a

Hitközség volt.

Megemlítend, hogy a nagytemplommal

párhuzamosan még élénken mködtek a

Szefárd, a Lakatos utcai, a Jád Chárucim,

a Tiferet Bachurim, a Schreiber és a városban

lakó Rabbik imaházai.

Feltn szép számban éltek a városban

jeles Talmud-tudósok. Hogy a kegyeletsértést

elkerüljem, nem említek neveket, nehogy

valakit kihagyjak. Voltak köztük kisebb-

nagyobb, de rendkívüli tehetségek, akik valódi

megtestesíti voltak a Tóra im Derech-Erec

eszméinek.

Mvésznek kellene lenne, hogy mind-

nyájukat felsoroljam, de nem vagyok az, pedig

megérdemelnék.

Amikor egyszer Auschwitz után

Bányára látogattam, maroknyi életbenmaradt

gyermekkori barátom, felelevenítettek elttem

néhány szokást és eseményt Édesapám z.c.l.

életébl.

De az én memóriámat sokkal

kisebb lényeg mozzanatok is, nosztalgiás

melegséggel öntenek el. Rendkívül kedvesnek

tnik nekem az a kép is, ahogy a kis csoportok

imádkozás eltt vagy után megtárgyalták a

napi eseményeket a templom udvarán. Persze

ez politizálással és kólecolással járt.

Mily színesek és hangulatosak voltak

az ünnepek, a Zájin Ádár, amikor elbb

a gyász I-stentisztelethez gyülekeztek, majd

onnan a tanácsterembe vonultak a Chevra

Szeudához. Ha jól emlékeszem, a Chevra

Kadisa Semini-Aceretkor is megvendégelte a

közönséget. Lelki szemeim eltt elvonultak a

bányai kellemes Purimok és a Szimchát-Tórai

víg körmenetek.

Az si honba való visszatérésnek ideálját

a fiatal generáció igyekezett terjeszteni, de

az nem ment a vajúdás fájdalmai nélkül.

De így alakultak körök, megemlítésre méltó

a Mizrachi, valamint az általános Cionista

szervezet. Az els Szentföldi Sliach, akitl az

els Erec-Jiszraeli nótákat tanultuk, Zálmán

Shragai volt.

A Talmud valamint a Sulchán-Áruch
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kezeiben, mint a "Micvat-Szuka" világbajnoka,
ff

valamint éles memóriájában, hogy 0 fog

néhány jelenetet eladni Édesapám életébl).

De igyekszem a legelemibb biográfiai adatokat

röviden magam összegezni.

Édesapám z.c.l. 87 évvel ezeltt Bács-

Péterrévéen, mint a hírneves Rabbi Jehuda

Hakohen Krausz z.c.l. (késbbi Lakospataki

frabbi) fia. Rabbinikus tevékenységének

állomásai, Luzern, Nemesszalók, Gálazécs

és Nagybánya voltak. Élettörténetének

miniatürkénti megvilágításához tartozik, hogy

Pozsonyban, Bonyhádon és Galántában nyerte

rabbi képesítését.

Ami kiemelend, az a nagy galántai

Mesteréhez való viszonya volt. Amit a

szentírás Jehosuáról állít: "Vijehosua náár

lo más mitoch háohel", kitnen ill a

nagy Mester és a méltó tanítvány keretéhez

is. Valóban, amikor Galántában tanult, nem
mozdult Mestere melll. Rabbi Duschinskinél

z.c.l. lakott, ott evett és vele együtt tanult az

általános Jesiva eladások keretein belül is.

Sok évvel ezeltt mesélte nekem egy volt

galántai Bálbosz, miként ecsetelte a nagyhír
*

Ráv Duschinski, Majse Arn tanítványának

szorgalmát: Amidn Moshe nyugovóra tér

kés éjszaka, még mindég a Szugja textusa

rebeg ajkain.

Csak átmenetileg említem meg nagy

jártasságát a világi tudományokban.

12 nyelvet beszélt folyékonyan és

grammatikai precizitással.

Amidn Jonel Bratianu volt román
miniszterelnök ellátogatott Nagybányára,

kíséretében volt a bukaresti francia követ

is. Édesapámat szemelték ki arra, hogy a

vendégeket románul és franciául üdvözölje.

De mindezek személyi struktúrájának csak

elenyész mozzanatai. Amiben legkiválóbban

tnt ki, az a talmudikus tudományok tere.

Még nagyon fiatal volt, amidn nagyapáim

anyai részrl, mveit: Bét Ávrahám és Bét

Dávid (akinek neveit jómagam örököltem)

mveket kiadta, ellátván azokat saját

glosszáival és kritikai interpretációval.

Az orvosi tudományokban való verza-

litásának nyomai Dr. Guggenheimerhez, egy

svájci orvosintézet responzumaiban fedezhet

fel. Orvosi szakszerséggel boncolgatja a

Steinach operáció különböz aspectumait

halachikus szempontból persze, valamint a

m táplálással foglalkozó írása, amelyben

halachikus döntését kérték ki.

A "Máján Májim" valamint "Hátora

Veháchochma" nev mvei már nyomtatásra

álltak készen a szinérváraljai Wieder

nyomdában. Mily fájdalom, hogy a barbár

események következtében minden elkallódott.

Folytonos tudományos levelezésben állott

nemcsak a magyar zsidóság nagyjaival,

hanem élénk szellemi kapcsolatot tartott fenn

Lengyelország és Litvánia nagyjaival is.

Személyének kimagasló vonása, erede-

tisége volt. Az az ember, ki annyit halmozott

fel tudásban, aki a források ezreibl meríthetett,

valamilyen szent makacskodással ragaszkodott

az eredetiséghez. Minden szava eredetiséget és

nagyságot nyilatkoztatott meg.

Zseninek tekintették, de mégsem ez

a legkirívóbb benne. Nem óriási tudása,

nem a szikrázó gondolatok tömkelegé, nem
lebilincsel szónoklatai, melyeket hallani

eseményszámba ment. Mindez eltörpül a

jósággal és szeretettel szemben, amely egész

lényébl kiáradt.

Mindenütt segített ahol csak alkalom

adódott reá. Gazdag vagy szegény, egyszer
vagy mvelt, ottlakó vagy idegen, senki sem
távozott tle üres kézzel, sem üres szívvel.

Mindig segített, bátorított, vigasztalt, ert és

reményt öntött a lankadt szívekbe.

Mint a legendás hír Reb Lévi Jicchok

(bárdicsever), kereste fel titokban a szégyenls

szegénykét, nehogy "chalila" megbántás érje

önérzetüket. Brilliáns szellem ember volt, de

szívének hatalma felülmúlta intellektusát.

Ráv Stern Náftáli ifjúkori jóbarátom,

gyönyören és meghatóan ecseteli a zsidó

Nagybányát, "háketanim im hágedolim".

Az auschwitzi complexum megrendíten
van érzékeltetve. De ki tudja azt a

sajátosan nagybányai légkört ecsetelni? ami
olyan karakterisztikusan nagybányai volt.

Megrezzenek annak gondolatára, hogy a drága

és kedves arcok és alakok képei már elmosódni
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Dávid megemlékez zsoltára

Irta: Háráv Dr. Avrahám Dávid Hákohen Krausz - New York

Az els emlék könyv megjelenése alkalmából

A nagy tragédia dermeszt fagya hullámzik

keresztül rajtam, amikor e sorokat írom.

A történetek elképzelhetetlen méretei a

tehetetlenségbe szédítenek úgy, hogy a toll

csak vonszoltan enged a szellem és kötelesség

akaratának.

Mily nehezemre esik mondani, hogy azok

akik oly közel voltak hozzánk már nem
léteznek, hogy egy egész korszak — amelynek

áldásos jelenségei életünk gyökerét képezte, a

megsznés Molochjának lett áldozata.

íme, amikor mártír Apám életének

szeretnék legalább szerény tehetségemnek

megfelelen emléktáblát állítani, egy talmudi

szakasz jut eszembe.

Bölcseink számolnak be róla Ketuboth

traktátusában, hogy amidn Rabbi Jehuda

Hánászi elhunyt, a tanházban közre lett téve:

Aki azt fogja mondani, hogy a Rabbink

meghalt, kard élével ölessék meg. Fölösleges

kihangsúlyoznom a mondás érthetetlenségét.

De a titok nyitja abban rejlik, hogy bölcseink

egyszeren nem tudtak megbékélni azon

gondolattal, hogy Rabbi Jehuda Hánászi már

nem létezik. Hogyan is lehet élni, munkálkodni

és alkotni, és mondanám azon megsemmisít

érzéssel szívünkben, hogy a zsidó nép messzire

világító lámpája, életünk veleje és szellemi

létünk táplálója, nincs már soraink között.

Hozzájárul még ehhez a vágó, maró

lelkiismeretfurdalás, hogy talán magam is

okozója voltam egy hanyag feledékenységnek,

amely nyomtalansággal takarja be a múltat.

A churbán és a mi churbánunk egyik

aszpektusának nagyon is jellemz reflekcióját

az "Écha" elégiában fedeztem fel. "Ki gádol

kájám sivréch, mi jirpe lach". Ha száraz földön

történik valamely katasztrófa, annak nyomai

megmaradnak. Tzvésznek, háborúnak, nagy

vagy kis csatáknak, a megmaradt romok

a jelzi. Másként áll ez a tengerbe merült

hajóval. A tragédia felmérhetetlen, de a nyomai

eltntek. A tenger tükre fed be mindent, mintha

mi sem történt volna.

Ha bármely más népet értek kataklizmák,

romokat terjszt szerencsétlenségek, akkor

azokról egyfolytában beszéltek, tárgyaltak és

számbavették a tragédia minden mozzanatát,

stb. De másként áll ez a zsidó nép tragédiájával

kapcsolatban.

Kétségtelen, hogy Auschwitz Bergen-

Belsen stb, lágerekben történt borzalmak

felrázták a világot. Beszéltek róla, írtak róla.

De mindez a zsidó nép nagy tragédiájához

mérten, nem több mint egy gyufa lángja.

Ha a népek szinte szívvel lettek volna

tudatában annak ami velünk történt, nem
hárítottak volna oly óriási nehézségeket

országunk felépítésének útjába. A folytonos

gáncsoskodás azt mutatja, hogy nekünk még
a mártirium glóriáját se "günolják". A
feledékenység tengerébe szeretnének fullasztani

mindent. Hadd fedje be a tenger vize, hogy

a borzalmak kísér képei eltnjenek. Persze

mi nem felejtettük el drágáinkat, de a valódi

kegyelet lerovása, csak ezen Emlékkönyv

kiadásával válik valósággá.

Felejthetetlen nagyérdem Édesapám
/

Háráv Moshe Aháron Hákohén Krausz z.c.l.

élettörténetét csak hézagosán, inkább általános

vonásokban tudom visszaadni. Hiányzik

bellem a mvész ihletje, a fest ecsetje, hogy

élesebb formában jelenítse meg személyének

kontürjeit. (De bízom Stern Túli mvészi
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volt a rabbija, amelyik csak a túlélkbl állt.

1946-ban alijázott Izraelbe, ahol a Tel-Aviv-i

Rámát-Aviv kerület rabbija lett. 1984 niszán

hó 12. napján hunyt el. írt néhány könyvet

Izraelben, amelyekrl itt most nem szólunk

részletesen.

Popper Ábrahám sok éven át volt

a nagybányai hitközség rabbinikus bírója.

Nagybányán hunyt el, néhány nappal azeltt,

hogy a zsidókat bevitték a gettóba. Nevét

nem említik sem a magyarországi rabbik

kézikönyvében, sem pedig a halachikus

kérdésekkel foglalkozó könyvekben.

Az Els Világháború eltt telepedett le a

városban Laufer Dávid. Apja Laufer Beer

Jiszászchar (Berci rebe), nagyapja pedig

Laufer Mordecháj, Nadvornából. Berci rebe

volt Szatmár els rabbija. Laufer Dávid

lakásában volt egy magán-zsinagóga, ahol

a hitközség néhány elöljárója imádkozott

állandó jelleggel. Laufer Dávid zenész is

volt, szombat kimenetelekor a szeudákon,

vagy más különleges eseményeken néha

elvette hegedjét és kivételes tehetséggel

és nagy átérzéssel szólaltatta azt meg.

Felesége, a rabbanit Eszter Ráchel, Áron

Jechiel lánya, szintén Nadvordáról, 1936

ijár hónap 2. napján hunyt el. Laufer

Dávid rabbi és családjának legtöbb tagja a

Vészkorszak alatt vesztették életüket.

Laufer Meir Slomo rebe, Nagybánya

második rabbija szintén ugyanabból a

nadvordai fontos családból származott. Azt

nem tudtuk ugyan pontosan kideríteni,

hogy a nadvordai-Premislan család melyik

ágához tartozott. Nevét nem találtam meg
a kézikönyvben. Mindenki a "monostori

rabbi"-nak szólította t, mivel ott kezdte

életútját, miután az Els Világháború

alatt ide menekült, valószínleg Galí-

ciából. Késbb azonban Monostor kicsinek

bizonyult számára, nem tudott megfelel

pénzkeresethez jutni. Miután Nagybányára

költözött, ez a gond megoldódott, mivel

a város zsidó közössége támogatta t
mindenféle szempontból.

Zsinagógájában, ahova kb. harmincán

jártak imádkozni, állandó Tóra-tanulás folyt

a rabbi vezetésével. Az udvaron állt

egy macesz-sütöde, ahol "Micve-Mácesz"

sütöttek Pészách eltti napon. Családtagjai

közül itt most Béri fiáról, emlékezünk meg,

aki Szilágycsehen lakott, valamint másik

fiáról, Arié Leibrl, aki Wurzberg Jichák

rabbinikus bíró veje volt, Désrl. Egy másik

fia, Jichák a moldovai Doroban városában

volt rabbi. Egyik lánya Tautelbaum Jehuda

Jekotiel felesége volt, egy másik lánya

pedig Weissblum rabbihoz ment feleségül.

A magyar hatóságok mint Galícia szülöttjét

letartóztatták és csak nagy nehézségek

árán tudták kiszabadítani. A "monostori

rabbi" és családjának majd’ minden tagja

a Vészkorszak áldozata lett.
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istenfél viselkedését, cselekedetei óvatosságát

és nagyszerségét. A szekuláris intelligencia, a

zsidók és a nem-zsidók egyaránt, nagyra

tartották széleskör mveltségét és nagy

tudását. Mindig megtartotta a Tóra parancsait

és soha nem tért le a vallás útjáról.

A város vezetsége és a keresztény kasztok

vezeti is tisztelték és nagyra tartották.

A Vészkorszak ideje alatt bátran kapcsolatot

kötött a városban állomásozó X. zászlóalj

parancsnokával, Reviczky Imrével, aki a

"világ népeinek jótevje" címet kapta, ahogy

arról szólni fogunk a Vészkorszakról szóló

fejezetben. Hákohen Krausz Mose Áron

feleségével, Eszter rábánittal együtt vesztette

életét. A Vészkorszak áldozata lett Tirca

lányuk, és gyermekei, valamint fiuk, Krausz

Altér Iszráel.

Még mikor Nemes-Szalokon volt frabbi,

adta ki a "Béit Ábrahám" c. könyvet, amelyet

felesége nagyapja, Ulmann Ábrahám írt. E
könyv halachikus szabályok és törvények

újításait foglalja össze, vannak benne Tóra-

újítások Ulmann Dávid tollából, aki Ábrahám

fia és utódja volt, valamint a könyv tartalmazza

Krausz rabbi megjegyzéseit és kiegészítéseit is.

Nagybányán írta a "Zikaron Joszef" c. könyvet,

amely Erlanger Joszefról egy gyászirat, aki

vallásos zsidó orvos volt Luzernben és

szakért volt a halacha orvosi témákat érint

kérdéseiben. Sok Tóra-újítást hagyott maga

után a halachában és az agádában is, hiszen

semmi kétség affell, hogy Krausz rabbi nagy

Tóra-tudós volt. Különösen az aktuális halachai

kérdésekhez értett, amelyeket a modern kor

tett szükségessé és írt el a rabbiknak.

Ismerten nagy szakértje volt azoknak az

orvosi kérdéseknek, amelyek a halachához

kapcsolódtak, mivel mindkét oldalról ismerte

ezeket a problémákat, úgy a halacha, mint

a tudomány oldaláról. Biztosan sokat írt

ezekben a kérdésekben, amelyek nem érték

meg kiadatásukat. Úgy tnik, hogy minden

írása a Vészkorszak áldozata lett, akárcsak

maga is.

Krausz Mose Áron rabbi neve szerepel

több halachikus kérdésekkel foglalkozó, kora

tudósai által írt könyvben, leginkább az

erdélyi, a magyar, de egy nagy román

rabbi könyvében is esik róla szó. Néha

aktuális halachikus kérdések, amelyek a

hitközség éltéhez kapcsolódnak, néha pedig

olyan halachikus viták, amik igazából nem is a

halachához kapcsolódnak. Erdély rabbijai közül

talán az egyik legnagyobb Grünwald Eliezer

Dávid, Szatmár rabbija, akinek könyvében a

nagybányai rabbi kérdezi, hogy "azok a vallásos

zsidók, akik részt vettek szeszesital-eladásban

azzal a "mumer iszráel"lel - aki megszegi

a szombatot, - együtt, lényegében nem

bntársak-e eme bn elkövetésében, és hogy

szabad-e ezzel az emberrel együtt dolgozni".

Mivel Grünwald Eliezer Dávid rabbi 1928-ban

hunyt el, biztos, hogy a válaszát eme kérdésre

nagybányai munkásságának els tíz évében

írta valamikor. Annak ellenére, hogy Krausz

Mose Áron nagyon fiatal, még 40 éves sem

volt, máris mint kiváló tudósként ismerték és

könyvelték el.

Egy fontos kérdés volt a mesterséges

megtermékenyítés. "Egy ép és egészséges zsidó

ember spermáját egy szerkezetbe felfogni,

amely megrzi annak hfokát, s majd

e szerkezet segítségével a spermát a n
méhébe bejuttatni." Teutelbaum Joel szatmári

frabbi természetesen megtiltotta a mesterséges

megtermékenyítést, még a Vészkorszak után

is, ellentétben más nagy amerikai és izraeli

rabbikkal, akik éles halachikus vitát folytattak

e tárgyban. "Egyébként, a n és a férfi ismert

és fontos család leszármazottai".

Krausz Mose Áron rabbi veje - a

harmincas évektl - Panett Altér Chájim,

aki Karlsburgban született, kb. 1915-ben. Apja,

Panett Sámuel Ábrahám az ottani vallásos

hitközség rabbija volt. Panett Altér Chájim,

Strasser Cvi Slomo Hákohen jesivájában tanult,

Debrecenben. Apósa kinevezte t rabbinikus

bírónak Nagybányán és egyben frabbinak
Felsbányán. Ez a kinevezés azért történt,

hogy felmentsék t a katonai szolgálat,

de különösen a munkaszolgálat alól. A
Vészkorszak után annak a kis hitközségnek
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egymás közelében tölteni, mert Fuksz Mose
Hers 1911-ben távozott az élk sorából. Nem
sokkal a rabbi halála után a hitközség több

tagja úgy vélekedett, hogy Nagyvárad frabbi-i

tisztje Fuksz Benjámint illeti meg. Mire

azonban elhatározásra jutottak volna, kitört az

Els Világháború (1914) s így elhalasztották

a döntést a háború utánra. S valóban, alig

valamivel a háború vége után, 1918-ban

felhívták Fuksz Benjámint, Nagybánya rabbiját,

hogy töltse be apja helyét a nagy létszámú

nagyváradi hitközség frabbijának tisztségében.

18 évig szolgált itt, egészen az 1936-ban

bekövetkezett hirtelen haláláig, amely éppen

az "Agudát Iszráel" gylésén tartott beszéde

közben érte utol. Utána nem választottak új

frabbit a nagyváradi hitközségben.

Találtunk mintegy húsz, vallási kérdésekre

adott választ, amelyeket Fuksz Benjámin rabbi

kapott korának nagy rabbijaitól, elssorban

apjától. Azonban csak kett van a húsz közül,

amelyet akkor kapott, amikor Nagybánya

frabbija volt. Mindkett Grünwald Jehuda

tollából ered és egyikben sincs semmilyen, a

közösséget érint aktuális téma. A válaszadó

sehol sem utal arra, hogy a kérdez

tanítványa volt, de a levél elején és

végén személyes hangvétel, szeretetet kifejez

szavak olvashatók.

Fuksz Benjámin rabbi, apjához hasonlóan,

nagy és híres rabbi volt. Annak ellenére, hogy

nincsenek adataink róla, biztosak vagyunk

benne, hogy mint Nagybánya frabbija, a

lehet legjobban látta el feladatát. A város

következ rabbija is kevéssel azután érkezett

a városba, hogy Fuksz Benjámin Nagyváradra

költözött. Úgy tnik, hogy a hitközség tagjai

és vezeti gyorsan és ügyesen választottak

rabbit hitközségük számára. Talán fel szabad

tételeznünk, hogy Hirsch Akiba is besegített

ebbe a dologba, és , mint nagy tudású

Tóra-tudós, és mint olyasvalaki, aki feltalálta

magát az ország rabbinátusainak világában,

gyorsan és hasznosan tudott közremködni

a rabbi-választásban. Nem jelentett akadályt

a jelentkezk által meghatározott vallási, ill.

személyes feltételek. Hiszen a közösség tagjai

teljes mértékben elfogadták azt az alapelvet,

hogy a hitközség frabbija fel van hatalmazva

arra, hogy saját belátása szerint vezesse a

hitközség vallási életét. Azt is elfogadták,

hogy a frabbi keresete egy meghatározott

összeg alá nem mehet, hiszen az nem méltó a

tisztséghez. így aztán Nagybánya frabbijának

megválasztása gyorsan és rövid id alatt

megtörtént.

Kevesebb, mint egy évvel azután, hogy

Fuksz Benjámin rabbi elhagyta Nagybányát,

megérkezett az új frabbi, Krausz Mose
*

Áron Hákohen. Apja Hákohen Krausz Jehuda

a Burgenland-i "hét hitközség" Lakenbách-nak

volt a frabbija. Mose Áron a Maros Ludas-i

Stern Gerson, a bonyhádi Deutsch Eliezer és a

galantai Duszinki Joszef Cvi jesivájában tanult.

Ezután doktori diplomát szerzett a luzerni

(Svájc) egyetemen. Mikor eljött az ideje,

feleségül vette a lákenbachi brkeresked,

Ulmann Leib lányát, akinek a nagyapja a

lakenbachi rabbinikusi bíróság fbírája volt

valamikor. 1908-ban megválasztották a Pápa

melleti Nemes-Szalok frabbijává, késbb
pedig a szlovákiai Tsetsovitz frabbijává.

S mint azt már említettük, 1919-ben lett

Nagybánya frabbija. Ebben a környezetben

nem volt elfogadott, hogy egy ortodox rabbi

szekuláris tanulmányokat folytasson és doktori

diplomát szerezzen. Ezért soha nem említette

diplomáját, ha nem kérdezték, nem beszélt

róla.

Krausz Mose Áron igazi, istenfél ortodox

chászid rabbi volt, az ország egyik legnagyobb

és legfontosabb rabbija, aki ráadásul remek

szónok is volt. 1935-ben Bukovinába látogatott

(fia esküvjére) és egyúttal felajánlotta

szolgálatait Csernovics város frabbijaként.

Egy évvel ezután lett a bukaresti ortodox

hitközség frabbija, de nem volt hajlandó

elhagyni Erdélyt. Kitnen tudott magyarul,

románul, németül és latinul, hiszen az utóbbi

két nyelven végezte svájci tanulmányait.
• •

Összesen 12 nyelvet ismert, ahogy azt fia,

Krausz Ábrahám Dávid tanúsítja. Nagybányán

megtalálta a közös nyelvet a zsidó közösség

minden rétegével. A chászidok értékelték
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szép kort megélt, aktívan részt vett a Negylet

mködésében.

A "Jád Chárucim" szervezet is, amely

iparosokból és kétkezi munkásokból állt,

elismert, soktagú szervezet volt. Párhuzamosan

mködött az általános szakmai szervezettel.

Más helyeken általában "Poálé Cedek"-nek

nevezték e szervezetet. A társaságnak volt egy

saját zsinagógája, ahogy arról késbb szó lesz.

Nagybánya zsinagógái, imatermei: a

nagy zsinagóga, amelynek építése 1887-ben

fejezdött be, itt imádkoztak a legtöbben. Már

beszéltünk e zsinagógáról, e fejezetnek az

elején. A chászid zsinagóga, Brách Simonnal

az élén. A zsinagóga mködésének egész

ideje alatt Hákohen Singer Jichák volt a

templomvezet. Eleinte a minján a Talmud-

Tóra épületében imádkozott, utána pedig

béreltek egy szobát. A húszas években épült

fel a saját zsinagógájuk. Kb. hatvanan jártak

ide imádkozni, legtöbbjük Sziget-Szatmár-i

chászidok. Singer Jichák minden reggel tartott

egy tanórát. A rabbi, Teitelbaum Jehuda

Jekutiel volt, a tétesi rabbi fia. Utána Friedmann

Joszef töltötte be e tisztséget, Brách Simon

unokaöccse, aki vallási bíró is volt. Hirsch

Akiba, annak ellenére, hogy neveltetése szerint

preszburgi askenázi zsidó volt, támogatta a

chászid zsinagóga felépítését.

A "Jád Chárucim" zsinagógában több mint

100 ember imádkozott állandó jelleggel. A
ftemplomvezet Izsák Mordecháj volt, a pék.

Popper Ábrahám, rabbinikus bíró fia, akinek

könyv- és írószerboltja volt, a zsinagóga egyik

vezeti tisztségét töltötte be, amely az Els
Világháború után jött létre. Néhány szakma

képviseli segítettek a felépítésében, mint pl:

az üvegesek az ablakokat tették a helyükre,

az asztalosok a bútorzat egy részét készítették

el, mint pl. a székeket és a frigyszekrényt.

A bádogosok saját kezükkel segítettek a

tet befedésében és az ehhez kapcsolódó

munkálatokban.

Volt egy zsinagóga, amit "Béit Ábrahám"-
nak hívtak, amely valószínleg a harmincas

években fejezte be mködését. (Van róla egy

leírás a Magyar-Zsidó Lexikonban "Ahavat

Béit Ábrahám" néven.) a "Tiferet Báchurim"

társaságnak is volt egy állandó minjánja,

amely a Talmud-Tóra épületében imádkozott.

Schreiber Kálmánnak volt egy állandóan

mköd magán imaterme. Nyaranta, amikor

a Liget tele volt nyaralókkal, ideiglenesen

felállított helyeken is imádkoztak. Ezeken az

állandó imahelyeken kívül volt még két állandó

minján a Laufer családban, az egyik Laufer

Dávidnál, a másik pedig Laufer Sióménál, akit

a "monostori rabbi"-nak szólítottak. Róluk a

következ fejezetben szólunk részletesebben.

Rabbik

Weinberger Sámuel Lévi rabbi Duna-

Szerdahelyre való átköltözése után 1908-

ban, a frabbi széke csak kevés ideig állt

üresen. Fuksz Benjámin rabbi tíz évig volt

Nagybánya frabbija, aki már az 1908-as

esztend nagyünnepei után elkezdte munkáját

eme tisztségében. 1876-ban tisré hónap 11.

napján született, Szered városában, amely

Preszburg mellett van. Apja, Mose Hersch a

város frabbija volt. Öt évvel fia születése után

megválasztották Nagyvárad frabbijává, ahol

Erdély legnagyobb zsidó közössége él. Fuksz

Benjámin tehát e városban ntt fel és innen

ment tanulni Grünwald Jehuda, szatmári és

Winkler Mordecháj Léjb, mádi, majd Preszburg

nagy és híres jesiváiba. Rögtön esküvje után

(nagybátyja, Fuksz Izrael lányát vette feleségül)

megválasztják a brassói ortodox közösség

rabbijává, mikor még csak 24 éves. Négy
évvel ezután megválasztották a magyarországi

Jacke, ezután pedig a szlovákiai Pezing

hitközségeinek frabbijává. Mikor fiatalon, 32
évesen Nagybányára érkezett, már három nagy
rabbinátusi karrier állt mögötte. Azonkívül,

hogy a nagybányai közösség nagyobb és

gazdagabb volt mint a három fent említett

hitközség, az vonzotta ide Fuksz Benjámint,

hogy ez közel volt Nagyváradhoz, ahol

apja volt rabbi, aki korosztályának egyik

legkiemelkedbb rabbinikus személyisége volt.

Sajnos, azonban csak három évet tudtak
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is (a szegényeknek nem kellett fizetniük).

Ezenkívül néhány jól kamatozó alapítvány

is állt a Chevrá Kádisá rendelkezésére. A
Chevrá Kádisa tagjának lenni tiszteletbeli

és presztízs-kérdés volt és sokan hajlandóak

voltak nagy összegeket adományozni, hogy a

Chevrá Kádisá az 0 nevükrl legyen elnevezve.

Minden évben megtartották a "Chevrá Kádisá

napot", Adár hó hetedikén, Mózes születésének

és elhalálozásának napján, "akinek sírját senki

nem ismeri egészen a mai napig". Ezen

a napon az összes tag gyászolt és böjtölt.

A Minchá-imában szlichotot mondtak és a

"Vájchál" Tóra-szakaszt olvasták. A böjt és

a mááriv ima után összegylt az egész

közösség elöljáróival és vezetivel együtt egy

ünnepélyes "Szeudát Micvára", a hitközség

frabbijának vezetésével, aki a Tórából idézett,

majd mindenki együtt énekelt. A Chevrá

Kádisá vezetjének státusza hasonló volt a

hitközség vezetjének státuszához. Néhány
vezetrl és templomvezetrl már korábban

tettünk említést.

Egy másik intézmény, amelynek

szolgáltatásaira a hitközség legtöbb tagja

igényt tartott, a Talmud-Tóra volt. Valójában

mióta zsidók laknak Nagybányán, tanították

gyermekeiket, ahogy az meg van írva "és

átadjad fiaidnak". 1911-ig azonban a tanítás

nem volt szervezett. Egyéni tanítók tanítottak

kis csoportokat, és a gyerekek szüleitl

kapták az elre meghatározott tandíjat. E
módon a szegény gyerekek természetesen

nem tudtak semmit tanulni, mivel szüleiknek

nem állt módjukban tandíjat fizetni. Ezért

alapították meg 1911-ben a Talmud-Tórát,

amely intézményesítette a tanítást, mint

ahogy az a legtöbb zsidó közösségben

szokás volt. így a szegény gyermekek is

tanulhattak ingyen, vagy csökkentett tandíj

fejében. S a tanítók, akik közül néhányról

fent megemlékeztünk, teljes odaadással és

elhivatottsággal végezték feladatukat s így

megszerettették a tanítványokkal a tudást.

Néhány éven keresztül egy állami iskola

is a Talmud-Tórához tartozott, mivel az

Els Világháború végéig magyarul, utána

pedig románul tanultak az iskolákban. Ez az

állami iskola hivatalosan is elismert volt, és

azok a bizonyítványok, amelyeket a gyerekek

ott kaptak, kielégítették a kötelez tanulás

törvényét. A húszas években elvették az

iskolát a Talmud-Tórától és önnállóvá tették.

A hitközségnek volt egy lány-óvodája is,

ahol leginkább jiddisül beszéltek.

Természetesen a hitközségnek megvoltak

a legszükségesebb intézményei, mint pl. a

nagyállatok vágóhídja, vagy a szárnyasok

mészárszéke; mikve-tahara (fürd), amely

egy primitív kunyhóban kezdte mködését,
amelyben egy szamovár ftött, késbb pedig

bevezették a gz használatát. A zsinagóga

udvarán volt egy macesz-sütöde, ahol nem
csak a város zsidó közösségét látták el

macesszel, hanem az egész környéket. Voltak

természetesen tanulmányi intézmények, mint

pl, a "Chevrá Misnájot", amely a Talmud Tóra

épületében mködött. A tanító egy ismert Tóra-

tudós volt, aki a krasznói Lieberman családból

származott. Volt a "Tiferet Báchurim", ahol a

jesivát elvégz fiatalok tanultak, akik "világi"

foglakozást választottak és közösen tanulták a

Tórát.

Mködött két adomány-pénztár is, az egyik

az általánosságban véve rászorulóknak, ahol

könnyített feltételek mellett adtak kölcsönöket,

a másik pedig a Joint pénztára, amelyet

ugyanezzel a céllal hozott létre egy külön bank

és amely nagy mértékben rá volt szorulva a

hitközség vezetje, Hirsch Akiba jóakaratára.

Különösen aktívan mködött a Zsidó Nk
Egyesülete az adományok és a jótétemények

területén. A leghosszab ideig Taub Bertalanná

és Vértesné álltak az egyesület élén. Taubné,

mint férje, aki szintén hosszú éveken keresztül

volt a hitközség helyettes elnöke, elkötelezetten

és aktívan részt vett mindig, mikor segíteni

kellett a rászorulóknak, vagy más jótéteményt

kellett tenni. Vértesné férje, Vértes Ábrahám a

cionista szervezetek élenjáróan aktív tagja volt,

ahogyan azt késbb még megemlítjük. Hirsch

Jákob özvegye is, ("Ktáv Szofer" lánya), aki
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A Tóra-tudósokon kívül nem kevés tanult,

mvelt ember élt Nagybányán. Ezek közül

voltak olyanok, akik intellektuális téren

keresték a kenyerüket is. Közülük most

megemlítünk néhány ügyvédet és orvost.

Goldstein Nándor elfogadott és közkedvelt

ügyvéd volt a zsidók és a nem-zsidók

közt egyaránt. A hitközség életében és a

zsidó hagyományok területén is aktívan részt

vett. Az Els Világháborúban a Magyar

Hadseregben harcolt fhadnagyi tisztségben.

Felesége, Goldstein Elza is részt vett a

háborúban mint önkéntes nvér. Mindeketten

a Vészkorszak áldozatai lettek.

dr. Barna Samu is híres és közkedvelt

ügyvéd volt. Klienseinek névsora egyre

ntt, mivel a bíróságon klienseit nagyon

meggyzen és elhivatottan képviselte. Mint

említettük már, dr. Lányi Béla sógora volt.

Gyakran járt a zsinagógába. is a Vészkorszak

áldozata lett.

dr. Klein, állatorvos nem sokkal a

Vészkorszak eltt hunyt el. Ismert Tóra-tudós

volt és Gmara-órákat adott az érdekldknek.

Az orvosok közül megemlítjük dr.

Orbán (Sándor) Sem-Tov-ot, aki elismert

és megbecsült nevet szerzett magának a

zsidó közösségen belül. Eveken keresztül

volt a Chevrá Kádisá orvosa is. A román

hadseregben szolgált hadnagyi tisztben. és

felesége, Magda, valamint kisfiúk, Ábrahám
Auschwitzban lelték halálukat.

dr. Winkler Jen is a Chevrá Kádisá

orvosa volt egy idben. Ö is kiváló orvos volt,

aki nagy népszerségnek örvendett kliensei

körében. A húszas években hunyt el. Özvegye

a Vészkorszak áldozata lett.

dr. Weiss Jákob-Jen Weiss Mose fia

Nagybányáról. Tanulmányainak befejeztével

visszatért Nagybányára, ahol tüd-
specialistaként dolgozott. A Phnix gyár

orvosaként is dolgozott. ’ A németországi

koncentrációs táborokban is használták t
orvosi feladatok elvégzésére, ahol megpróbált

könnyíteni hittestvérei sorsán. A huszti rabbi,

Grünwald Jehosua mondja el "Cheszed

Jehosua" c., vallási kérdésekkel foglalkozó

könyvének els fejezetében, hogyan ápolta t
dr. Weiss Jákob abban a kórházban, ahova

mindenki, aki betette a lábát, biztos lehetett

halálában, és egyszer elhivatottsággal hogyan

mentette t meg a haláltól. Weiss doktor

élete kockáztatásával különleges kezelésben

részesítette a rabbit, a nácik utasításai ellenére.

Több, mint három hónapon keresztül tartotta

t a kórházban, mikor a parancs kimondta,

hogy tilos a beteget nyolc napnál tovább

benntartani. A Vészkorszak után Weiss doktor

visszatért Nagybányára, ahol feleségül vette a

kolozsvári Deutsch Citát. 39 évesen halt meg,

a kolozsvári temetben van eltemetve.

A hitközségi intézmények

A nagybányai hitközségnek, amelynek

keretébe a város összes zsidó lakosa

beletartozott, több intézménye volt. Némely

intézmények a hitközségi élet szerves részei

voltak, mások kevésbé, de maga a tény,

hogy zsidók alapították ket zsidók részére,

egy bizonyos hitközségi-intézményi arculatot

kölcsönzött nekik, annak ellenére, hogy a

zsidó közösségnek csak egy részét szolgálták.

A legrégibb hitközségi intézmény a Chevrá

Kádisá, amely a hitközség alapítása óta létezik

és azzal azóta együttmködik. Hivatalosan 1931

a Chevrá Kádisá alapításának éve, valójában

azonban ekkor már tíz éve mködött. Már
a megalapításakor volt benne "vendégszoba",

amely minden arra járó, adományokat gyjt
szegényember számára ideiglenes szállásként

szolgált. Ez a "vendégszoba" az évek
folyamán igazodott az igények fejldéséhez

és változásához, mivel a "vendégek" is

egyre gyakrabban érkeztek a városba. A
Chevrá Kádisának kiegyensúlyozottan nagy
költségvetés állt rendelkezésére, amely nagy
részben a tagdíjakból tevdött össze. Minden,
újonnan felvett tag fizetett egy egyszeri, nagy
összeget, majd ezután havonta a tagdíjat. Nagy
bevétel származott a sírhelyek eladásából
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dolgozni, elvállalta a hitközség sameszi tisztjét.

Fuksz Benjámin rabbinál is tanult Bányán.

Felesége, Eszter Klein Ptachja lánya volt.

Nemsokkal az esküv után Feuerwerger tanító

lett. Mendel harcolt az Els Világháborúban,

és megsebesült az olasz fronton. Feleségével

és két leányával együtt a Vészkorszak áldozatai

lettek. Két fia és két másik lánya túlélték a

háborút.

Megemlékezünk egy pár nagybányai

bölcsrl is. Adler Jákobot, Hirsch Jákobot és

másokat már fent megemlítettünk, a különböz

tisztségekkel kapcsolatban. Benett Dávid az

ungvári Wolf Gerson, a nagy tudású Ganzfried

Salamon veje, aki sok könyvet is írt. Wolf

Gerson ' töltötte be az ungvári Ganzfried

Salamon helyét és tisztségét. Benett Dávid

természetesen tanult Magyarország jesiváiban,

és nagyon élesesz, okos és jó tanítvány

volt. Valószín, hogy felajánlották neki az

egyik rabbinátus vezeti tisztjét, de inkább

folytatta egyszer életét. Keser sorsa azonban

megtörte t, idegbetegségtl is szenvedett,

amely hirtelen és furcsa mozdulatok formájában

jelent meg nála. 36 óra leforgása alatt temette

el két lányát. Benett Jeházkel, Erdély egyik

legnagyobb rabbija, aki a szomszédos Szinér-

Váralja hitközségben dolgozott, édestestvére

volt. Benett Dávid rabbi Nagybányán hunyt el

a Vészkorszak kezdete eltt. Felesége azonban

a Vészkorszak áldozata lett.

Brách Simon is híres ember, nagy tudású

tudós volt. Apja, Brách Sámuel Nyírmada

rabbija volt, aki a "Kunteresz Poter Májim"

c. könyvet írta, a mikvével kapcsolatos

kérdésekrl. Brach Simon chászid módon

élt, és volt a nagybányai chászidi zsinagóga

egyik megalapítója, valamint élén is állt.

A harmincas években egy kadencián keresztül

állt a hitközség élén. Bor- és szeszesital-

kereskedése volt. Feleségével, Miriammal és

öt gyermekükkel a Vészkorszak áldozatai

lettek. Három gyermekük túlélte a háborút,

egyik közülük Brách Cvi, aki a Vészkorszak

után volt a hitközség elnöke, majd emigrált

az Egyesült Államokba, és ott halt meg. A
legkisebb gyermek, Brách Smilu izraeli lakos

volt, és is meghalt már. Az egyedüli,

még életben lév fiuk Brách Jehuda, aki

New-Yorkban él.

Deutsch Szimcha Bunem is nagy tudású

Talmid-tudós volt, Deutsch Rafael fia, aki a

környék falvaiban lakott, és mindenki Kolcsir

Rafaelnek hívta, valószínleg annak a falunak

a neve után, ahol legelször lakott. Szép kort

élt meg. Fia is Nagybánya környékén lakott.

Nagybátyja tanítványa volt, aki a "Sevet

Szofer" szerzje. Szolomon Ábrahám veje

volt, Somkútról. Gazdag, jószív és igazságos

ember volt, 1918-ban halt meg. Emlékét

rzi a "Sifté Bina" c., Tóráról írt könyve,

amelynek legnagyobb részét akkor írta, amikor

Preszburgban tanult.

Lányi Béla is nagy tudású zsidó volt.

Ismert jogász volt, a nagybányai körzeti bíróság

fbírájaként dolgozott és ezzel együtt kiváló

Tóra-tudós is volt. A "Monostor" zsinagógában

imádkozott nap mint nap, és részt vett minden

Tóra-és Gmara-órán. A gazdag Hirsch Neta

veje volt, Somkútról. (Akinek dr. Barna Samu
is veje volt.) Lányi Béla és felesége a

Vészkorszak áldozatai lettek.

Adler Mendel adott Gmara-órákat az

érdekldknek a Talmud-Tóra épületében. A
"Ktáv Szofer" egyik unokája volt Hirsch Dov
Ábrahám. Apja, Hirsch Joszef Hirsch Akiba

sógora volt, mivel felesége, Szárá, annak

testvére volt. is a preszburgi jesivában

tanult, és kiváló Tóra-tudós volt, még akkor

is, mikor már gazdag keresked és elfoglalt

ember volt. Élete végéig nem hagyta abba a

Tóra-tanulást. is, mint nagybátyja, Hirsch

Akiba, megjelenésében vonzó volt, és mindig

mély benyomást hagyott az emberekben. A
Vészkorszak áldozata lett. Felesége a háború

után Antwerpenben lakott. Fia, Joszef New-
Yorkban lakik, ahol a szatmári chászidizmus

egyik legelhivatottabb híve.

Természetesen az itt említett nevek csak

egy kis része azoknak a nem kevés nagybányai

Tóra-tudósoknak, akik különböz szinten voltak

a tudásuk szempontjából, de mindannyian

élesesz és nagytudású emberek voltak.
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kívül sokat foglalkozott a munka szervezési

részével és a sakterok szociális helyzetével.

Megalakította a "Sakterok Egyesületét" Erdély

összes sakterai számára, egy 11 tagú tanáccsal,

és megfogalmazta a 73 pontot tartalmazó

szabályzatot. "Sakter Egyesület" címmel létre

akart hozni egy szakmai folyóiratot, de

csak egyetlen szám jelent meg, melyben

Magyarország és Erdély nagy rabbijainak

engedélyei és igazolásai jelentek meg, pl. a

mádi, a budapesti, a váci, a szt. mihályi,

a pápai, a szatmári, a szllsi, a huszti, a

kisvárdai, a nyírbátori és a károlyi rabbik

tollából. Ids korában Ráv Weinstock elhagyta

a várost, de nem tudjuk, hogy hol élte le

életének utolsó éveit és hol halt meg.

Tudjuk még, hogy volt Nagybányán sakter

Klein Mose és Eliezer (Léjzer) is, de nem

tudunk róluk semmi további adatot.

A város egyik legrégibb tanítója Lwi
Mose Ábrahám volt, akit mindenki "Lövi

bácsidnak hívott. A preszburgi jesivában

tanult. Ott tanította Fuksz Benjámint, aki

késbb Nagybánya frabbija lett. Különleges,

egyedi barátság szövdött tanár és tanítvány

között, amely megmaradt akkor is, mikor a

tanítvány már rabbi lett. Mindketten "rabbi-

nak szólították egymást. Mikor Lwi Mose

Ábrahám elkezdett tanítóskodni Nagybányán,

még nem volt a városban Talmud-Tóra.

A nagybányai Rosenwasser Hermint vette

feleségül és kilenc gyermekük született, hat

lány és három fiú. Lwi rabbi 1942-ben halt

meg és Nagybányán temették el. Felesége

és három gyermekük a Vészkorszak áldozatai

lettek. A túlélk közül külön köszönettel

tartozunk a rabbi egyik fiának, Lwi
Chájimnak (Mikinek) Bné-Brákból, aki sok

részletes adattal szolgált e könyv szerkesztinek

Nagybánya hitközségének életérl.

Schwarz Mordecháj is tehetséges tanító

volt. Ugocsán született 1886-ban. is

a preszburgi jesiva tanulója. Mikor fiatal

diákként Nagybányára érkezett, a hitközség

vezeti felismerték pedagógiai képességeit és

felajánlottak neki egy tanítói-neveli állást,

amit aztán hosszú éveken keresztül

töltött be. Nagy Tóra-tudós is volt. Ids

korában abbahagyta a tanítást és szalmakalap-

készít lett, amelynek köszönheten keresete

lényegesen megntt. Mint kitn pedagógus,

magára vállalta a Talmud-Tórá-ban folyó

tanulmányok felügyelését. Sokat tett a

város tanulmányi alapítványának növeléséért.

Mordecháj, felesége, Hadassza és négy leányuk

a Vészkorszak áldozatai lettek. Egy leányuk és

három fiuk túlélték a háborút, ma Bné-Brákban,

Rechovoton, Haifán és az Egyesült Államokban

laknak.

Krausz Jáir is tapasztalt tanító-nevel volt,

aki több generációt tanított. Sok tanítványa a

mai napig örömmel emlékezik meg Krausz

tanítóról. 1860-ban született és 1932-ben hunyt

el. Felesége és két fia a Vészkorszak áldozatai

lettek.

Többek között Nagybánya tanítói között

volt Polacsek és Werber tanító is.

Mordecháj, Werber fia ma Izraelben, Akkón
él.

Knopf Dávid Jákob tanító Nagyváradról

jött Nagybányára. A nagyobb osztályokban

Gmarát tanított. Mikor felesége meghalt,

átköltözött lakásából a Talmud-Tóra épület

egyik szobájába. A tanítványai hazulról hoztak

neki élelmet, egy meghatározott sorrend szerint.

A 30-as évek elején elhagyta a várost, de nem
tudjuk, hogy hová, merre vetette t a sors.

Schwarz Joszef sokáig volt a hitközség

sámesze. Küls megjelenése, hófehér szakálla

és hosszú pajesze még mindig elevenen él a

hitközség néhány idsebb tagja emlékezetében.

Mikor elkezdett dolgozni, a hitközség még
kicsi volt, kevés taggal, talán a múlt század

hetvenes éveiben. 1925-ben halt meg. Felesége,

Tova szép kort élt meg.

Schwarz Joszef után Feuerwerger
Menachem Mendel töltötte be a sameszi

tisztet. Schwarz vezette be t e munka titkaiba,

tanította meg neki a fortélyokat. Elször a

sakterságot tanulta ki Feuerwerger, de mieltt

még elkezdett volna ebben a mesterségben
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Mindig igyekezett meggyzni a fiatalokat, hogy
jesivákban folytassák Tóra-tanulmányaikat.

Szerették hallgatni imádkozását. és négy

lánya a Vészkorszak áldozatai lettek. Egyik

fia, Kis Chanania Jóm Tov, nagy tudású

Tóra-tudós, aki Bné-Brákban lakott és "Ptil

Chájáj" címen egy kétkötetes könyvet írt a

Tanachról. (Részletesebb leírás található az

"Erdély bölcsei" c. könyv 207-208. oldalán.)

Lv Sámuel Áron is templomvezet volt

a Chevrá Kádisában. Rövid idn keresztül

a zsinagógában is dolgozott e tisztségben.

Bor- és italkereskedése volt, de legtöbb idejét

a hitközségi ügyeknek szentelte. Szekuláris

és vallási területen egyaránt nagy tudású és

széles mveltség ember volt. Családjából

származnak Magyarország nagy és híres

rabbijai, kezdve a "Semen Rokách" írójától,

egészen Ungvár, Újhely és más városok

rabbijáig. Felesége, Mása (Mici) is híres

családból származott, Hirsch József lánya volt,

"Ktáv Szofer" leszármazottja. A házaspár a

Vészkorszak áldozata lett.

S utoljára, de nem utolsósorban említjük

meg Schreiber Kálmánt, a gazdag szpinkai

chászidot. Mikor a szpinkai rabbi Nagybányára

látogatott, az házában szállt meg. Izsák

Smelke halála után Schreiber Kálmánt

választották meg a Chevrá Kádisá igazgatójául,

amely tisztséget élete végéig betöltötte, egészen

a Vészkorszak kezdetéig. Házában kialakított

egy kis zsinagógát. Fia, Schreiber Iszrael

Jechiel (Izidor) néhány éven át a hitközség-

vezet helyettes volt, majd Hirsch Akiba

hitközség-vezet halála után vette át a

tisztségét. Egy koncentrációs táborban halt

meg, egy náci katona ltte agyon.

Sihermann Ábrahám hosszú éveken

keresztül volt a hitközség pénztárosa, a

Második Világháború kezdetéig. Egész családja

a Vészkorszak áldozata lett.

Megemlékezünk itt a hitközség titkáráról

Kaufman Mosóról is, aki 1912-tl töltötte

be e tisztséget, és kitn szervez volt. A
fékesi jesivában tanult, és nagy mveltséget

szerzett egyedül saját erejébl. A Magyar-Zsidó

Lexikon szerkesztbizottságának volt tagja

(amelybl idéztük a részletet Nagybányáról).

Héberül, németül és magyarul is jól

beszélt, valamint szabadon és könnyen írt.

Mieltt a hitközség titkára lett, aljegyz

volt egy pár környez faluban. A város

vezetsége is - elismerve különös tehetségét

- gyakran dolgozott vele együtt. A város

iskoláiban tanított héber vallást. Szépen tudott

imádkozni, és nagyon elismert és elfogadott

elimádkozó volt. A Vészkorszak áldozata lett.

Felesége, Miriam Lea 1938-ban halt meg.

Három gyermekük túlélte a háborút és ma
Kolozsváron, Tel-Avivban, ill. New- Yorkban

laknak.

A hitközség dolgozói közül itt most

megemlékezünk a sakterokról a kántorokról és

a tanítókról. Bernát Ábrahámot mint kiváló

szakembert ismerték a sakter szakmában. Sokan

jöttek tanulni hozzá, hogy a lehet legjobb

képzést kapják. Sok fiatal környékbeli sakternek

adott mködési engedélyt. 1880-ban született

Betercsen. A szatmári Grünwald Jehuda rabbi

tanítványa volt, és a galantai jesivában is

tanult, ahol az egyik legkiválóbb tanuló volt.

Kántor is volt rövid ideig. A nagybányaiak és

gyermekeik máig éneklik dallamait.

A

Bernát Abrahám eltt Marechbein

Tánchum volt Nagybánya saktera.

Oroszországi születés, onnan hozta magával

azt az imádkozási formulát és dallamot, amit

Magyarországon nem ismertek. Kántor és

zenész is volt. Imádkozásához énekkart is

használt. Mivel közte és Fuksz Benjámin rabbi

között éles vita tört ki, melynek részletei

számunkra ismeretlenek, Tánchum lemondott

tisztségérl és nyitott egy üzletet. Késbb
az Egyesült Államokba emigrált, ahol halálos

autóbaleset érte.

Weinstock Jichák is ismert sakterja volt a

hitközségnek. Apja, Mose Dávid is sakter volt.

1903-ban lett Kolozsvár saktera. Itt jelentette

meg könyvét "A Szívek Kötelezettsége"

("Ikar Chovot Halevavot") címmel. 1925-

ben átköltözött Nagybányára a már említett

komoly viták miatt. Munkája elvégzésén
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árult. Több, mint 80 éves volt, mikor

Auschwitzba került.

Hitközség-vezet helyettesként a következ

emberek dolgoztak az évek folyamán:

Benedek Vilmos, aki a városi bankban volt

tisztvisel és oroszlánrésze volt a Joint-

bank kialakításában és megalapításában. Aktív

hitközségi tag volt, szabadidejében énekelni

szeretett és kántorokat hallgatni. is és

felesége is Auschwitz áldozatai lettek. Fiuk,

dr. Benedek László és felesége, Rezs Magda

a gettóban haltak meg, a nagybányai zsidó

temetben vannak eltemetve.

Taub Bertalan szintén volt hitközség-

vezet helyettes. Apósa Dominusz Mose volt,

akit már említettünk a hitközség megalapítói

között. Taub Bertalan sok éven át töltötte be

e tisztséget. Állandó helye a zsinagógában

a frigyszekrény bal oldalán volt. Feleségével

együtt, aki a Negylet aktív tagja volt,

mindketten a Vészkorszak áldozatai lettek.

Mandel Mose több kadenciában

töltötte be a hitközség-vezet helyettesi

tisztet. Részesedése volt a "Merkúr"

nagykereskedésben, és a "Casa Nostra"
//

bank vezetségi tagja volt. Ot választották

meg az üzleti viták döntbírájává. Igazságos
//

és érzszív ember volt. O volt a Chevrá

Kádisá utolsó elnöke. 0 is a nácik áldozata

lett. Felesége, Perl, Levinger Gerson lánya,

már 1932-ben meghalt. Három gyermeke

pusztult el Auschwitzban. Fia, Jákob Aser

1978-ban, Netanián halt meg. Margit lánya

van már csak életben a családból, aki most

Kolozsváron él.

Mandel Moséhoz hasonlóan Frankovits
*

Abrahám is fontos és gazdag ember

volt. Nyomdája volt és egy könyveket és

írószereket árusító üzlete. Elször a hitközség

pénztárosa, majd helyettes vezetje lett.

szinte, kellemes embernek ismerték. Felesége

már a Vészkorszak eltt meghalt-, pedig két

fiával együtt Auschwitz áldozataivá vált.

A következkben a zsinagógákban, a

Chevrá Kádisában és más különböz

intézményekben dolgozó templomvezetkrl

fogunk beszélni.

Adler Jákob nagy vallási tudását

megosztotta másokkal is — órákat adott

többeknek. A kereskedelmi bank vezetségének

volt a tagja. Néhány kadenciában a

zsinagógában, a Talmud-Tórában volt

templomvezet, és aktívan részt vett a

jótétemények szervezésében.

A "Jád Chárucim" zsinagógában volt

a templomvezet hosszú éveken keresztül

Hákohen Izsák Mordecháj, sütöde-tulajdonos.

is a Vészkorszak egyik áldozata.

A Chevrá Kádisá elnöke volt Izsák Sámuel

(Smelke). Tekintélyes magánadománnyal

segítette a Chevrá Kádisát. Ftemplomvezet
volt a zsinagógában és a vallási tanulmányi

intézmények direktóriumának tagja. A 30-as

években halt meg.

Weiss József is volt a Chevrá Kádisában

templomvezet. Szabó volt, aki feleségével,

egyetlen leányával és annak férjével együtt a

Vészkorszak áldozata lett.

A Levinger család feje Levinger Gerson
volt, lisztüzlet-tulajdonos. Hosszú éveken át

volt a hitközség ftemplomvezetje. Laufer

Dávid köreibe tartozott. Nagybányán halt meg,

ott is van eltemetve. Egyik fia, Levinger

Elijáhu Jichák szintén a hitközséget szolgálta,

a Chevrá Kádisá ftemplomvezetje. Fiatalon

halt meg, apja mellett nyugszik.

Ferenc Zeev Joszef is ftemplomvezet
volt a hitközségben, ezenkívül ecetgyára

volt. Közismerten nagy tudású ember volt

vallási téren. Családjával együtt a Vészkorszak

áldozata lett.

Kis Sámuel (Smelke) is aktív

templomvezet volt a Talmud-Tórában. Torcon
született, és a váci, a bonyhádi és a preszburgi

jesivákban tanult. Askenázi neveltetése ellenére

hajlott a chásziditás felé, és fel is vett néhány
chászid szokást. Vider Lib Mose lányát vette

feleségül és tíz gyerekük született, öt fiú és öt

lány. Vallásos, nagy tudású zsidó ember volt.
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rabbijával gyökerezett meg a városban.

A hitközség megrizte hagyományait

még az I. világháború által okozott

nagy változásokban is. Sok hitközségi

tag szolgált a hadseregben a háború

alatt és többen - szám szerint tízen -

közülük el is estek. Mindezzel együtt és

a kormányváltás ellenére is a hitközség

folytatja rendes, mindennapi életét és

fejldését.

A hitközség elöljárói: Krausz

Mose Áron rabbi, Hirsch Jákob
(Akiva), a hitközség vezetje, Benedek
Vilmos, a helyettes vezet, Frankovits

Aladár, pénztáros, Márk Emil felügyel,

Diamant Dezs és Strasser Sándor

templomvezetk, Adler Jen, a Talmud-

Tóra vezetje, Steinfeld Béla, Goldstein

Nándor, Izsák Márton, Gál Gyula és

Izsák Sámuel - a vezetség tagjai,

Kaufmann Mose titkár. A Chevrá

Kádisá vezetje Izsák Sámuel. A
Negyletet özv. Hirsch Ábrahámné és

Taub Bertalanná igazgatja. 37 település

tartozik Nagybánya körzetébe.

Idáig tart a Magyar- Zsidó Lexikonból vett

idézet.

A hitközség vezeti, dolgozói

és tagjai

Több, mint száz év elteltével nem tudunk

pontos és minden részletében hiteles képet adni

Nagybánya hitközségérl. A rendelkezésünkre

álló id is nagyon rövid volt, valamint az

egykori nagybányai közösség tagjai, akik még
köztünk vannak sajnos már nem nagyon

képesek feleleveníteni emlékezetükben az

akkori idket, hogy pontos leírást tudjanak

adni az apróbb részletekrl. Mindennek ellenére

mindent megtettünk azért, hogy legalább ha

csak vázlatosan is, de bemutassuk a hitközség

fontosabb vezetit, elöljáróit, dolgozóit és

tagjait az utókor számára. Sajnos nem tudtuk

megoldani, hogy idrendi sorrendben mutassuk

be az eseményeket, úgy, ahogyan azok valóban

megtörténtek, hanem a hitközségen belül

betöltött feladatok szerint fogunk mindenkirl

beszélni. Segítségül hívtuk a Stern Naftali

szerkesztette könyv "Családi emlékek" cím
fejezetét, amely három részbl áll, a nevek

abc-sorrendje szerint. Meg kell említeni,

hogy a megboldogult Stern Naftali rabbi

dicséretére válik az a szép munka, amelyet

ebben a fejezetben végzett, és minden egyes

személyrl pontos és találó leírást adott,

amiért is sokan áldják emlékét. Más forrásokat

is felhasználtunk munkánkhoz, mint pl. a

közösség tagjai által tartott szóbeli beszámolók,

stb.

Elször is a hitközség vezetirl és

helyetteseikrl szólunk. A legkiemelkedbb

hitközség-vezet minden kétséget kizáróan

Hirsch Akiba rabbi volt, aki hosszú éveken

keresztül töltötte be e tisztséget. Apja

Hirsch Jákob, a pozsonyi frabbi, "Ktáv

Szofer" könyv szerzjének veje. Akiba is,

mint apja, építkezési vállalkozó volt, és a

faiparban is dolgozott. Sikeres üzletember

volt. Azonkívül, hogy hitközségi vezet volt,

aktívan részt vett a cionista mozgalomban is.

A "Hámizráchi" szervezet és a Cionista

Kongresszuson résztvev küldöttség tagja

volt. Neve ismert volt egész Erdélyben.

Dr. Fischer Józseffel, a román parlamenti

küldöttel együtt volt a nagyváradi Joint

szervezet megalapítója 1924-ben. 1929-ben

Nagybányán is alakult a Joint-nak egy

szervezete, amelynek vezetjévé Hirsch Akibát

választották. Nagybátyjánál, a preszburgi

"Sevet Szofer"-nél, és fiánál a "Dá’át Szóiéi-

nál tanult. Okos és nagyon jó tanítvány volt,

széles mveltséggel rendelkezett, több nyelven

beszélt, és ékesen tudott szónokolni. O és

felesége (aki szintén rabbik leszármazottja, a

földesi Stern családból) valamint két leányuk a

Vészkorszak áldozatai lettek. Két fiuk maradt

életben, akik ma Romániában laknak.

Farkas Lipót kiemelkeden aktív

közösségi vezet volt, szintén hosszú éveken

keresztül töltötte be e tisztséget. Vallásos, igaz,

becsületes ember volt. Építkezési anyagokat
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A hitközség költségvetése 1928-

ban 1.300.000 lei volt. A közösségi

szervezetek közül említésre méltóak:

Az Izsák Sámuel és Steinfeld Lipót

vezetésében lév Chevra Káddisa,

amely 1861-ben alapult, és gazdag

alapítványok álltak a rendelkezésére;

a Talmud-Tóra intézmény (1911-ben

alapult), amelynek 4 tanítója és 120

tanulója van. Ezen a tanulmányi

intézményen kívül, amelynek a hitközség

120.000 lejnyi segítséget nyújtott,

van még egy "Chevrát Misnajot"

nev intézmény, ahol az érdekldk
Misnát tanulhatnak, és amely intézmény

pénzügyileg önálló, a tagok tagdíjából

tartja fenn magát. A hitközség elemi

iskolája 1922-ben állami tulajdonba

került. A jesivát, amely gyorsan elismertté

vált, Weinberger rabbi alapította.

A szegény iparosok az Iparosok

Szövetségétl kapnak segélyt és

támogatást.A Negylet széles területen

tevékenykedik és sok rászorulónak

nyújt segítséget. A hitközség saját

alapítványain kívül, amely heti segélyt

nyújt az arra rászorulóknak, 1922-ben

megalapult a "Tiferet Báchurim" nev
alapítvány, amely a dolgozó ifjúság

továbbtanulását segíti.

Nagybánya, akárcsak a többi

bányaváros, nem szenvedett hiányt zsidó

lakosokban. 1848-ban, a Szabadságharc
leverése után eltörölték a zsidó

letelepülést tiltó törvényt. Az 1850-

es években két-három zsidó iparos

települt le a városban, akik a
megyébl jöttek. 1860 körül Dominus
Mose aranymves, Kron Ábrahám
takarókészít, Herskovits Lajos,

Rosenfeld Simon, Steinfeld Ábrahám,
terménykereskedk és Tropolovits

Slomo, fakeresked megalapították a
hitközséget. Horovitz Jehuda rabbi, aki

Szepesrl érkezett Nagybányára mint
tanító, lett Nagybánya els rabbija.

Két évvel ezután alapították meg a
Chevrá Káddisát, amely egy zsák liszt

fejében kapott a városházától temetnek

megfelel területet a városban.

Annak érdekében, hogy igazi

vallásos zsidó élet folyjon a városban,

építettek egy kis zsinagógát és egy

szerény mikvét (fürdt). Az 1880-as

évekre annyira megntt a hitközség,

hogy új zsinagógát kellett építeni. Az
építkezés Sük Izidor és Lévi Jehuda

hitközségvezetk idejében kezddött.

1887-re lett kész az új zsinagóga,

amikor a hitközség vezetje Hirsch

Ábrahám (Jákob) volt. Nemsokkal ezután

épült egy új mikve is, egy iskola, a

rabbinak lakás, a hitközség vezetése

számára egy külön épület, valamint egy

óvoda, a hitközség támogatásával. Ezt

a csendes fejldést az 1882-es Tisza-

Eszler-i véres események zavarták meg,
amikor a tömegek rátörtek az ottani

zsinagógára. A város vezetése azonban
megakadályozta és lecsillapította a
tömegek zavargását. Röviddel ezután

visszaállt a rend, és a vallások közötti

kapcsolat is visszatért a normális

mederbe, a zsidók és a nem-zsidók
között újra visszaállt a csend és a
béke. Ennek a rendnek és csendnek
köszönheten a hitközség zavartalanul

élhette mindennapi életét, és így az
elkövetkez négy évtized alatt a zsidó

családok száma 500-ra ntt.

Ebben az idszakban új hitközségi

intézmények is alakultak: "Ahavat Bét
Ávrahám" (1903); a "Jád Chárucim"
társaság (1904), amely kiszélesítette

területét a "Talmud-Tóra" imaházra
(1914). A vallási életért a rabbik voltak

felelsek: Horovitz Jehuda rabbi, utána
Weinberger Levi Sámuel, ismert Tóra-
tudós, utána Fuksz Benjámin, aki ma
Nagyvárad rabbija. Ma Krausz Mose
Áron, ortodox rabbi tölti be Nagybánya
hitközsége rabbijának a tisztjét. A
manapság Erdélyben elterjedben lév
chásziditás nem Nagybányáról ered.
Itt ugyanis az askenázi ortodoxia
az uralkodó, amely a város els
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A hitközség és szervezetei

a század elejétl a Vészkorszakig

Nagybánya zsidó közössége folyamatosan

növekedett és fejldött. Szünet nélkül

áramlottak ide a zsidók. A XIX. sz végén

mintegy ezer zsidó lakosa volt a városnak.

1900-ban 963 zsidót számláltak a városban,

amely az össznépesség 8.6%-át jelentette. Ettl

fogva a zsidó lakosság abszolút száma is

és az össznépességhez viszonyított száma

is egyre növekedett. 1909-ben 1402 f
zsidó lakost számláltak össze Nagybányán

(az összlakosság 10.9%-a); 1920-ban ez a

szám
.
1792-re ntt (14%); 1930-ban 2030

zsidó élt Nagybányán (14.9%), az utolsó

- 1941 évi - népszámláláson pedig 3623

f zsidót számláltak (16.9%). Az ezután

következ három évben 1944-ig, a Második

Világháború kitöréséig nem volt növekedés

Nagybánya zsidó lakosainak számában. St,

a németek Magyarországra való bevonulása

után, a parancsukra 1944 áprilisában a

hitközség vezetje által kiadott jelentés szerint

a zsidók száma Nagybányán ekkor 3340

volt, tehát 300 fvel csökkent a számuk a

legutóbbi népszámlálás óta. Lehetséges, hogy

a hitközség levonta a munkaszolgálatosok és

az eltntek számát. Mindenesetre a nagybányai

zsidó közösség aránya az összlakossághoz

képest kisebb volt, mint Észak-Erdély más

nagyvárosaiban, pl. Nagyváradon, Szigeten,

Désen, Somlyón, stb., amely városokban a

zsidó lakosság az összlakosságnak legalább

20%-át tette ki. A nagybányai számarány

hasonlított Marosvásárhelyhez, Károlyhoz és

Kolozsvárhoz, ahol a zsidó lakosság aránya

12-15% volt az összlakossághoz képest.

A nagybányai zsidó közösség egy átlagos

és tipikus erdélyi zsidó közösséggé alakult,

azaz a tagok többsége valamennyire Tóra-

é& hagyományrzk voltak. Voltak olyanok,

akik néha megengedtek maguknak egy-egy

kihágást, nem tartották be a Tóra törvényeit

mindig és mindenkor. Azok, akik egyáltalán

nem rizték a hagyományokat és nem tartották

be a Tóra törvényeit, nagyon kevesen voltak.

Legtöbben a vallási elírások szerint éltek,

fleg Sabbath-ot rizték nagyon, a konyha

kóserságára vigyáztak és a család szentségét

tartották nagyon tiszteletben. Kb. 10%-ukat

hívták "chászid"-nak a küls megjelenésük

alapján, akik ennek megfelelen éltek is,

és a chászid zsinagógába jártak imádkozni.

Voltak köztük olyanok - talán legtöbbjük -,

akik minden reggeli ima eltt elmentek a

mikvébe (a rituális fürdbe). Ezen a csoporton

belül is voltak különböz szintek a chászid

életstílus megtartásában, az imádkozásban való

elmélyülésben, valamint az elhivatottságban.

Az 1929-ben megjelent Magyar-Zsidó

Lexikonban a következ leírás jelent meg
a nagybányai közösségrl, amelyet Kaufmann

Mose, aki a Vészkorszak eltt 32 éven át volt a

hitközség vezetje, adott át a szerkesztknek.:

A közösségnek 1960 tagja van,

közülük 370-en közösségi adófizetk,

akikbl öten nagykereskedk, 160-

an kiskereskedk, négyen nagyüzem-
tulajdonosok, 100-an iparosok, ketten

földtulajdonosok, 12-en ügyvédek, hatan

orvosok, négyen mérnökök, öten

tisztviselk, 25-en magántisztviselk,

ketten újságírók, ketten mvészek,
hárman nagyvállalkozók, 80-an kétkezi

munkások, 44-en munkanélküliek, 70-

en pedig jótéteményekbl élk. A
többiek más, különböz foglalkozási

ágakban dolgoznak. Az ipar területéhez

tartozott pl. a Phnix gyár, amely

kénsavat állított el, az üveggyár

(Bed és Weiss tulajdonában); a

festék- és grafitgyár (Weiss Sámuel
tulajdonában); a szappangyár (Klein

Mose tulajdonában) - mindegyik gyár

és üzem zsidó tulajdonban volt.
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által tulajdonképpen két nagy korszakot kötött

össze. Tizenegy éves szolgálata majdnem két

egyenl részre oszlik a XIX. sz. vége és a XX.

sz. eleje között. Mikor megérkezett a városba,

tudomására jutott, hogy nincs a városban

rendezett válási lehetség. A dolog nem lepte

meg, hiszen Erdély több városában ugyanez

volt a helyzet - nem foglalkoztak válással, és

a f ok a városnév beírásának problémája volt

a válólevélbe (get). Voltak olyan helyek, ahol

név helyett évszámokat használtak a város

megnevezésére, vagy éppen három különböz

neve is lehetett egy-egy városnak, a benne

él különböz nemzetiség lakosok miatt. A
döntés mindig a rabbi kezében volt, akinek

ezt a feladatot is el kellett látnia, amennyiben

egy-egy család helyzete odáig jutott, hogy

ne kelljen távolabbi helyekre utazniuk, ahol

elrendezhették ügyeiket. (Ezenkívül egy-egy

válás anyagi haszonnal is járt a rabbi, a

bét-din, valamint mindazok számára, akik részt

vettek a válás lebonyolításában.) Amikor egy

rabbi elhatározta, hogy az közösségében is

megoldja és levezeti a válás gondjait, elbb

el kellett terjesztenie kérését nagyobb, ismert

és vezet rabbik elé. A kérvényben szerepelt a

település nevének történelme, hogy mik voltak

a korábbi nevek és hogy azok hogyan változtak

az évek folyamán; szerepelt egy jogi-vezetségi

leírás, nevezetesen, hogy milyen néven szerepel

a város a bírósági okmányokban; és szerepelt

egy zsidósági szemszögbl írt leírás, vagyis,

hogy hogyan nevezik a zsidók maguk között

a települést és hogy hogyan lett megörökítve

a közösség vallási dokumentjaiban, mint

pl. a házasságlevélben (kötuvó). Mindehhez

hozzájön egy halachai vita, és befejezésképp

a kérvényez kifejti saját véleményét, hogy

a címzett rabbi meggyzdjön arról, hogy a

kérvényez tanult rabbi és nem azok közül való,

"akik nem értenek vallási és szent dolgokban".

Általában a kérvényez rabbi ajánlatát fogadják

el a város nevének meghatározásában, hiszen

az, aki a dolgot minden oldalról megvizsgálta.

Magyarország vezet rabbijai, élükön Ba’al

Chatam Szofer határozata alapján csak három

elismert rabbi együtt határozhat egy-egy

helységnév jóváhagyásáról.

Weinberger rabbi a zsidó közösség

tagjainak sokféle ügyeivel foglalkozott. Voltak

természetesen esetek, amikor egy család nehéz

helyzetének egyetlen megoldása a vallás

alapján meghatározott és végrehajtott válás volt.

Hogy eme kellemetlen területen is elláthassa

feladatát, Weinberger rabbi kérvényt nyújtott

be az állam vezet rabbijaihoz, hogy a jövben
válási ügyeket a közösségen belül el lehessen

intézni.
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akik az anyai ágról felvették a Horovitz nevet.

Azt nem tudjuk, hogy e népes család melyik

ágához tartozott Horovitz Cvi Jehuda rabbi.

Az biztos, hogy az eredeti Horovitz család

leszármazottja volt, hiszen Levinek is hívták.

A sírkövén álló felirat szerint 70 évet élt, tehát

1825-ben született.

Születési helyét nem tudjuk. A Magyar-

Zsidó Lexikon szerint Szepes megyébl jött,

Észak-Magyarországból, a galíciai határ melll,

ami ma már Szlovákia területe. Köztudott,

hogy ezen a határon sokan vándoroltak be

Galíciából Magyarországra. Lehetséges, hogy

Horovitz Cvi Juda rabbi is e bevándorlók

között volt. Apjáról, aki úgy tnik, nem volt

rabbi, annyit tudunk, hogy Liptó Szt. Miklóson

lakott, amely szintén e környéken van. Azt

nem tudjuk, hogy Tórát hol tanult.

Mikor 1855-ben Horovitz Cvi Juda

Nagybányára érkezett, 30 éves volt. Ezeltt

Tórát tanított, valószínleg az ország északi

részén. Hogy hogyan került Nagybányára, még
csak feltételezni sem tudjuk, mindenesetre az

akkor nemrég alakult zsidó közösség elöljárói

megtalálták benne a szükséges tulajdonságokat,

hogy rabbijukká válasszák. Horovitz rabbi az

évek folyamán egy pár családból álló közösség

rabbijából egy meglep potenciájú, nagyszámú

közösség rabbijává vált, amely 800 ft számlált

rabbijuk halálakor. Ezen kívül a környez

terület rabbija is volt, ahol talán több száz

zsidó is élt.

Sajnos Horovitz rabbi szellemi alakja, tórái

személyisége a múltba vész. Halála (1895)

után 50 évvel tört ki a Második Világháború

és kezddött a Holocaust (1944). Mára már

nagyon kevesen maradtak ebbl a közösségbl,

akik fel tudnák idézni a rabbi személyiségét,

munkásságát életét.

Horovitz rabbi halála után nem sokáig

maradt Nagybánya rabbi nélkül. Szerencséje

volt a közösségnek, hogy egy nagy rabbi, tudós

ember elvállalta, hogy betölti Nagybányán e

tisztséget. A második rabbi így Weinberger

Levi Sámuel lett. Apja, Weinberger Pinchász a

Nagybányától északra fekv Avasfelsfalun,

Máramaros megye határában szolgált a

rabbinátuson 50 évig. Weinberger Levi Sámuel

1860-ban, tevet (tévész) hónap 21-én született.

Apja és nagybátyja, Weinberger Jehosua Cvi

Áron rabbi tanította. maga csodálatosan

okos ember volt. Hét éves korában kívülrl

tudott négy Talmud traktátust. Apósa a

kolomeai Lichtenstein Hilel rabbi lett. 1889-

ben megválasztották egy magyarországi falu,

Bodrogkeresztúr rabbijává. Mikor apja meghalt,

t kérték fel Avasfelsfalu (Negresti) rabbijává.

Feltehetleg Nagybányán is ismerték nevét,

mivel a távolság a két város között nem
volt nagy. így rögtön Horovitz rabbi halála

után elhívták Nagybányára, ahová 18§6-ban

érkezett, a zsidó év els napjaiban. Ekkor

35 éves volt, ereje és szelleme teljében.

Weinberger rabbi bizonyára örömmel hagyta

el Negrestit, ahol apja annyi idn át szolgált

és ahol a pár száz fs zsidó közösség

megszniéiben volt, mint sok más településen

a környéken, mivel a zsidók Szatmárba

költöztek. Ezzel szemben Nagybánya zsidó

közössége egyre csak ntt és ersödött. Mikor

a rabbi ideérkezett, közel ezer fnyi zsidó

lakossága volt a városnak. Gazdaságilag is jobb

volt a helyzet Nagybányán, mint Negrestiben.

Mindezek ellenére mindössze 11 évig maradt

Weinberger rabbi Nagybányán. 1906 elül hó

8-án elhagyta a várost, mert megválasztották

a Szlovákiában lév dunaszerdahelyi Jesuron

község rabbijává. Ez a közösség régebbi

volt és ismertebb, mint a nagybányai. Ez

Magyarország egyik legrégibb közössége volt,

és már több generáción keresztül a legnagyobb

rabbik szolgáltak benne. Természetesen jesiva

is volt a városban emberemlékezet óta, amely

Weinberger rabbi szolgálata alatt tovább ntt

és fejldött, az egész ország egyik legnagyobb

jesivájává vált. Mivel ilyen sikerre vitte ezt

a jesivát, feltehetjük, hogy Nagybányán is

alapított egyet, igaz, kisebbet, amely egészen

a Holocaustig mködött is. Weinberger Levi

Sámuel rabbi 1925-ben, adar hónap elsején adta

vissza lelkét a Teremtnek, Dunaszerdahelyen

temették el.

Weinberger rabbi a nagybányai szolgálata



20

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak e

hat zsidó és családjaik éltek a városban, hiszen

már 1855-ben letelepedett itt az els rabbi,

Horovitz Cvi Jehuda. Tehát már a XIX. sz.

közepén volt a nagybányai zsidó közösségnek

rabbija, de hogy meg is maradjon, nem volt

elég hat család. Ezenkívül a rabbi nemcsak a

városban tevékenykedett, hanem a Nagybánya

körüli területen, amely 37 települést számlált.

Az említett lexikonnak eme címszava

alatt található szöveget Kaufmann Mose írta

és szerkesztette, aki a Vészkorszak eltti

években volt a "kehiiá" (zsidó közösség)

titkára, ahogy arról Stern Naftali Rabbi számolt

be. Úgy tnik, hogy Kaufmann egy eredeti,

de pontos dátum nélküli irat segítségével írta

az anyagot, és csak feltételezte, hogy az kb.

1860-ból származik. Megérzése pontos volt, de

a közösség megalapításának dátumát 5 évvel

korábbra kell tenni, kb. 1855-re, mikor az

els rabbi megérkezett a városba és amikor a

közösség magja kialakult - az említett hat férfi

személyében. Valószínleg a rabbi kinevezése

és a közösség hivatalos megalapítása egyszerre

történt, amire bizonyíték a rabbi sírkövén

található felirat: "Aki a város els rabbija

volt és akinek keze alatt megalakult itt

a ’Jesuron’ zsidó közösség". Ezzel egyidben
megkezddött a zsidók nagyarányú beáramlása,

elször csak a környez falvakból, késbb
pedig távolabbi helyekrl is, mivel a város

befogadási képessége évrl évre ntt.

A zsidók építettek maguknak új házakat, a

nem zsidó lakosságból pedig sokan bérházakat

építettek számukra. A zsidó letelepülés els
évtizedében (1855-1865) a város lakossága

sokat színesedett, a zsidók felpezsdítették a

kereskedelmi és gazdasági életet is. A kis

"kehila" keretében három alapvet fontosságú

intézmény létesült. Két évvel a közösség

megalapítása után hozták létre a "Chevrá

Kádisá"-t, a város pedig rendelkezésére

bocsájtott egy nagy területet temetkezési

célokra (cserébe egy zsák lisztért). Építettek

egy kis zsinagógát is, amely ideiglenesen

kielégítette a kis közösség igényeit. A
zsinagóga mellett épült egy kicsi és egyszer
fürd (mikvé táhárá), hogy a kehila tagjai

rendes körülmények között tudjanak eleget

tenni a vallási elírásoknak a család

tisztálkodására vonatkozóan. Látjuk tehát,

hogy 1865-ig kialakult egy bizonyos bázis a

zsidó közösség számára, az ersebb alapok

pedig majd késbb épülnek fel, mikor már

közel 4000 zsidó él Nagybányán.

A nagybányai zsidó közösség

a XIX. század végéig

Ahogyan azt már említettük, a nagybányai

kicsiny zsidó közösség rögtön a megalapítása

után már saját rabbival dicsekedhetett, ami

egyedülálló eset volt az egész megyében.

Erdélyben, és más zsidó közösségekben is

általában az volt a szokás, hogy csak

miután a közösség gazdaságilag és formailag

is stabilizálódott, választottak rabbit, aki

az egész közösség szellemi és vallási

vezetje lett, valamint a mindennapi élet

útvesztiben is megmutatta a helyes utat.

Röviden elmondjuk mindazt, amit Nagybánya
els rabbijáról, Horovitz Cvi Juda Mózes
Sámsonról tudunk. "Röviden" - nem azért,

mert nincs szándékunkban részletes leírást

adni az els rabbiról, hanem amiatt a dühít
és sajnálatos tény miatt, hogy annak ellenére,

hogy negyven évig volt rabbi Nagybányán,

nincs birtokunkban megfelel mennyiség
adat az életérl és személyiségérl. Amit
azonban el lehet róla mondani, hogy kiváló

Tóra-tudós volt, igaz ember, cádik, aki

közösségének tagjait is mindig a Tóra

szellemében irányította. A Horovitz név, vagy
ahogy sokan nevezték "a Horovitz-ember"

évszázadokon keresztül ismert és tisztelt név
volt. Az els Horovitz, Horovitz Halevi Jesaja

rabbi a XIV. sz.-ban hagyta el Prága melletti

faluját, Horovitzot. Családja — Haleviek
- egy sorban említhet Izrael népének
olyan ismert és befolyásos családjaival,

mint Sapiráék, Margalioték, vagy Surék.

Több száz rabbi, jesivafnök, író és más
befolyásos személyiség élt szerte Európában,

Közülük a legtöbb Levi volt, vagy olyanok,
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világban akkor történt. így vonhatták le azt

a következtetést, hogy zsidó lakosok hasznára

lehetnek a városnak. Els lépésként olyan

iparosok letelepedését engedélyezték, akikre

nagy szükség volt. Azt, hogy milyen szakmák

képviseli és hogy pontosan hányán kaptak

engedélyt, nem tudjuk megállapítani, de azt

tudjuk, hogy ugyanúgy, mint Szatmárban és

Erdély más városaiban is, ezek az emberek

csak ideiglenes engedélyt kaptak.

Az 1848-49-es magyar szabadságharc

leverése után, mint azt már említettük, Ausztria

eltörölte a magyarországi és az erdélyi városok

privilégiumait, így a városok vezetinek és

a városi tanácsoknak nem volt tovább joguk

ellenezni a zsidó letelepedéseket. Ahogy láttuk

azonban, ez az ellenkezés már körülbelül egy

évtizede megsznt, vagy legalábbis gyengült,

így a zsidók teljesen problémamentesen be

tudtak költözni a városokba, hiszen az ott

lakók már több éve lelkileg is fel voltak

készülve erre a fordulatra. Az els betelepülk

természetesen a közeli — nem kis - falvakból,

nemesi birtokokról jöttek, ahol az elmúlt évek

folyamán nagy zsidó közösségek alakultak

ki. Nagybányán már 1850-ben jegyezték

zsidók születését és halálozását, ami azt

jelenti, hogy egy, másfél év alatt annyira

megntt a zsidó lakosság, hogy már jegyezni

kellett a lélekszámúkat. 1850-ig a zsidók

Magyarláposon, egy Nagybányától dél-keletre

fekv településen voltak nyilvántartva, mivel

ott már a XVIII. sz. elejétl fogva létezett

zsidó közösség. Az a tény, hogy már 1850

eltt nyilván kellett tartani a zsidók számát,

bizonyítja, hogy valójában már 1848 eltt éltek

zsidók Nagybányán, ha számukat nem is tudjuk

pontosan. Amikor minden tiltás feloldódott,

és a zsidók elkezdtek betelepülni a városba,

szembesülniük kellet néhány nem törvénybeli,

hanem fizikai nehézséggel, mint például az

üres lakások korlátozott száma, vagy hogy

ha esetleg volt üres lakás, akkor sem mindig

tudtak hozzájutni, mert a lakástulajdonosok

nem mindig voltak hajlandók ket zsidóknak

bérbeadni. Nagybányán a zsidók száma egyre

ntt, de csak lassan, fokozatosan, a város

befogadóképessége szerint. Ma már nem
lehet tudni mikor lett számuk elég egy állandó

minjánra. Valószínleg néha-néha összegyltek

egy-egy magánlakásban annyian, hogy kitettek

egy minjánt egy közösségi imádkozáshoz, de

állandó, napi kétszeri imádkozásra (sáchrit és

mincha-árávit) nem voltak elegen. Annak

ellenére ugyanis, hogy szám szerint a

zsidó családfk száma elérte a "tizen"-t,

nem szabad elfelejteni, hogy legtöbbjüknek

nehéz, mindennapos kenyérgondokkal kellett

megküzdeniük, ezért nem tudták mindennap

- ráadásul naponta kétszer - megengedni

maguknak, hogy elmenjenek imádkozni. De
talán nem túlzott feltételezés, hogy már

a betelepülés kezdetén szombatonként és

ünnepnapokon mindig összegyltek a közös

imádkozásra, és si zsidó szokás szerint

asztaluknál vendégül láttak egy vagy több

vendéget. Ebben az idszakban - XIX.

sz. közepe - nem volt hiány vendégben,

mivel nagyon sok - fleg galíciai zsidó

érkezett Erdélybe, akik hosszú vándorlás után

találtak megfelel helyet a letelepedésre.

Ezek a vendégek, akik között minden

bizonnyal voltak bölcs tudósok tanítványai és

kántorok is, résztvételükkel gazdagították az

ünnepi étkezések hangulatát. Ezek az alkalmi

vendégek néha még beszédet is mondtak a

zsinagógában szombaton és ünnepnapokon.

Az idmádkozáshoz szükséges kellékek - mint

pl. Tóratekercs, szidur, Talmud, Misna és

más könyvek - beszerzése nem volt nehéz;

vagy vásárolták, vagy kölcsönözték a közeli

falvakból, ahol több évtizede léteztek zsidó

közösségek.

Ahogy az a Magyar-Zsidó Lexikonban

"Nagybánya" címszó alatt található, az 1850-es

években települtek be a városba iparosok,

kézmvesek és saját földdel rendelkez

földmvelk is. Körülbelül 1860-ban alapította

meg a szervezett zsidó közösséget hat

ember: Dominus Mór (Mose), aranymves;

Krohn Ábrahám, takarókészít; Herskovits

Lajos (Juda?); Rosenfeld Simon és Steinfeld

Ábrahám - mindhárman terménykereskedk

- és Troplovits Salamon, fakeresked.
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Az igazság azonban az, hogy találunk

olyan nyomokat, amelyek zsidóknak a várossal

való érintkezésére utalnak. Egy 1664 június

23-i iratban szerepel egy bizonyos Nassanovicz

Ádám, aki a nagybányai bányákból kitermelt

rézzel kereskedett. Meg kell ugyan jegyezni,

hogy ez a dátum korábbi a bányatörvény

dátumánál, ami - ahogy már említettük,

1693-ban lépett érvénybe. Van azonban

egy másik dokumentum, 1705 augusztus

20-i keltezéssel, amelyben Munkács városa

felszólítja a hatóságokat, hogy engedjék

szabadon azokat a zsidó foglyokat (nevüket

nem említik), akik Lengyelországba akartak

utazni, a nagybányai bányákból való rézzel

kereskedni. Annak ellenére, hogy az a réz,

amit a zsidók magukkal vittek, valóban

Nagybányáról való, ez nem jelenti azt, hogy azt

feltétlenül a bányákból vásárolták. A szabad

piacon is beszerezhet volt a réz, és több

mint valószín, hogy a zsidók ott jutottak

hozzá. Egy 1725 július 26-i magyarországi

zsidókat számláló népszámlálásról maradt

dokumentum bizonyíték arra, hogy nem laktak

zsidók Nagybányán e hosszú évszázadok

alatt. Mikor a népszámlálók megkérdezték

Nagybánya vezetit, hogy laknak-e zsidók

a városban, világos és egyértelm választ

kaptak: "Emberemlékezet óta nem éltek zsidók

a városban és most sem élnek". Hasonló

választ kaptak a népszámlálók 1746 június

15-én is, akkor sem éltek zsidók Nagybányán.

Egy dátum nélküli (kb. 1705. évi) iratból

kiderül, hogy nem csak a zsidók voltak

kitiltva a bányák környékérl: "Görögöknek,

zsidóknak és törököknek mindörökre tilos

az aranybányákba belépniük". Nem tudunk

pontosan válaszolni arra a kérdésre, hogy
vajon csak az aranybányákba nem mehettek

be eme nemzetiség emberek, vagy a nem
nemesfémeket - pl. rezet elállító bányákba
sem?

Mikor érkeztek a zsidók Nagybányára?
Erre a kérdésre sincs egyértelm válasz.

Feltételezhet, hogy mint Szatmár városában,

itt is az 1830-as évek végén, 1840-es

évek elején kezdték feloldani a "zsidóknak

tilos" korlátozást. Úgy tnik, hogy a dupla

tiltás ellenére - egyfell az általános

korlátozás, amely minden szabad királyi

városban érvényben volt (és abban az

idben Erdély összes városa ilyen volt),

másfell a bányavárosokra érvényes különleges

korlátozás, ami Nagybányát és Felsbányát

érintette - Nagybánya vezeti mégis tettek

bizonyos engedményeket ezzel a törvénnyel

kapcsolatban, amit pedig évszázadokon

keresztül szigorúan betartattak. Ezeket az

engedményeket bizonyos nyomás hatására

tették a városatyák. Egyrészrl a város

gazdasági és kereskedelmi élete nagyon

alacsony szinten volt és lassan fejldött,

másrészrl pedig Nagybánya körül rengeteg

olyan falu volt, sok közülük egy napi járásra,

ahol volt már zsidó közösség. Ezekbl a

falvakból a zsidók bejártak Nagybányára,

kereskedtek, vettek, eladtak és ugyanakkor

éjszakára el kellett hagyniuk a várost. A város

lakói és a zsidók között tehát közvetlen

kapcsolat volt. Már nem úgy néztek a

zsidókra, mint félelmetes szörnyekre, ahogy

a fanatikus keresztény papok rémtörténeteiben

megjelentek hosszú éveken keresztül. Hirtelen

a zsidók is ugyanolyan emberek lettek,

mint bárki más, jó és rossz — de emberi

tulajdonságokkal. Elször kereskedelemben,

adás-vételben kezddött közeledés a zsidó

és keresztény lakosság között, késbb pedig

személyes kapcsolatok is kialakultak.

Meg kell jegyeznünk, hogy a XVIII. sz.

végén, XIX. sz. elején a Nagy Francia

Forradalom hatására kezddött egy új,

felvilágosult korszak, olyan új ideálokkal,

mint szabadság, osztályegyenlség. Ezek az

új eszmék a világ eme felén is éreztették

hatásukat kisebb-nagyobb mértékben, így
Nagybánya néhány vezetje is - felteheten
- újragondolta elveit. Ez a réteg volt

ugyanis a lakosság mveltebb, újságot, könyvet
olvasó, a nagyvilág mindennapi eseményeirl
értesül része. Feltehet ezért, hogy ezek az

emberek — akiknek száma egyre ntt — a

zsidókkal való kapcsolatukat is átgondolták,

újraelemzték, mindannak hatására, ami a
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Az els idszak 1664-1900

Az eddig elmondottakban zsidó életnek

semmiféle nyoma sincs Nagybányán. Az elz
fejezetben tárgyalt több száz év folyamán

nem találkozunk az "Izrael" névvel, vagy

bármiféle más, zsidókra utaló jellel. Valóban,

azok alatt a hosszú évek alatt nem laktak

zsidók Nagybányán. Az igazság az, hogy ez

egyáltalán nem meglep, hiszen ugyanez volt

a helyzet Erdély más városaiban is (kivéve

Gyulafehérvárat, "Álba Iuliá"-t és Karlsburgot)

és Magyarország legtöbb városában. Az erdélyi

(és a magyar) városok, amelyek többsége

elnyerte a királyi privilégiumot és megkapta

a "szabad város" címet, bezárták kapuikat

a zsidók ell. Mindez többek között a

különböz - s mint azt már láttuk - jól

megszervezett céhek hatására történt, akik

tartván a zsidó konkurrenciától, nyomást

gyakoroltak a városi tanácsokra, amelyek

végül áthatolhatatlan fallal vetették körül a

városokat az esetlegesen bebocsájtást kér
zsidók ell. Nemcsak a jól megszervezett

kézmves és iparos céhek gátolták a zsidók

letelepülését Nagybányán, hanem egy 1693. évi

törvény is, amely megtiltja zsidók letelepülését

bányák, különösen aranybányák közelében.

Ezt a törvényt szigorúan betartották, ezért

zsidók be sem léphettek a bányavárosokba

az Osztrák-Magyar Monarchia egész területén.

Ráadásul a törvény hatáskörét kiterjesztették

a bányavárosok körül bizonyos távolságban

elterül falvakra és más városokra is. Ez

a távolság, valamint a törvény szigora

városonként változott. Nagybánya környékén

például nem vették olyan szigorúan ezt a

szabályt, így a közeli Felsfaluban 1800-

ban már megkezddött a zsidók hatósági

nyilvántartása, és nagy valószínséggel a

letelepülés legalább 50 évvel ez eltt kezddött
el, azaz a XVIII. sz. közepén. Természetesen

nem Felsfalu volt az egyetlen olyan falu,

ahol éltek zsidók, de itt alakult ki egy olyan

központ, ahol nyilvántartották a környez
falvak zidóságát, a születéseket, házasságokat

és elhalálozásokat. Hogy pontosan mekkora
területre terjedt ki ennek a központnak a

hatásköre, ezt ma nem lehet megállapítani,

lehet, hogy csak egy pár közeli falu, azaz

Nagybánya környéke, de nem lehet elvetni

azt a lehetséget sem, hogy a Somkút,

Bérchez és Monostor környékén él zsidók

is Felsfalun voltak nyilvántartva. Ez a falu

ugyanis, mivel közel volt Nagybányához,

pontosan megfelelt arra a célra, amit kiszabtak

rá. Felsfalu mintegy ugródeszkája volt

azoknak, akiknek Nagybányára kellett utazniuk

különböz ügyeket elintézni, mint például

adás-vétel, természetesen csak ha engedélyt

kaptak rá a hatóságoktól. Minden, a városba

látogató zsidó tisztában volt vele, hogy

el kell hagynia a várost még naplemente

eltt, zsidóknak ugyanis tilos volt akár csak

egyetlen éjszakát is a városban tölteniük. Az
a polgár, aki elszállásolt zsidót éjszakára,

nemcsak kemény büntetésnek volt kitéve,

hanem gazdasági és társadalmi kiközösítésnek

is. Különleges városi felügyelk biztosították

a büntetés végrehajtását.
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1803 református, 980 görög-katolikus, 260

evangélikus és 13 más vallású ember él

Nagybányán. 50 évvel késbb, az 1890. évi

népszámláláson 9838 fnyi lakosságból 701

zsidót számláltak. 10 évvel ezután, 1900-ban

11.183 ft számláltak, akik közül 963 zsidó

volt. 2205 ház állt ekkor a városban, ezekbl

518 k-, illetve téglaház, 438 agyagtéglából,

1249 pedig fából épült. Csak 45 háznak

volt cserepes teteje, a többi épület fával volt

befedve.

A foglalkozási arány a következ: 914-en

dolgoznak a bányákban, vagy a hozzájuk

kapcsolódó gyárakban, 1243 ipari munkás

van, 254-en a kereskedelembl élnek, 156-

an a közlekedésben dolgoznak, 41-en a

fehérnemgyárban, 417-en a mezgazdaságban

és a kertészetben, 23-an a malmokban, 263-an

pedig más területen. Az 1930-as, román

hivatalos szervek által tartott népszámlás

13.855 fnyi lakosságot mutat ki Nagybányán,

közülük 1928 zsidó.

GRÜNFELD BENCE HÁZA NAGYBÁNYÁN
n’iNr'atm nm líjoinj n»nn

V V
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Kanadából és Hollandiából hozatnak új

rlket, olvasztókemencéket és nagyobb erej

fúrógépeket is.

1889-ben több, a bányához kapcsolódó

gyárban már elektromos árammal dolgoznak.

A XIX. sz. végén összesen 10 km-nyi hosszú

helyi vasútsíneket fektetnek le a bányák és a

gyárak, valamint az olvasztók és öntk között.

1884-ben építik meg a Nagybánya-Szatmár

vasútvonalat, 1889-tl a Nagybánya-Zsibó-

Dés vasútvonal közhasználatba megy át,

1905-ben pedig befejezik a Nagybánya-

Felsbánya vasútvonal építését. A XIX.

sz. végén megalakultak az els bankok,

valamint különböz pénzkölcsönzk és

takarékpénztárak, amelyek nagy mértékben

elsegítették a kereskedelmi és gazdasági élet

fejldését.

A XIX. sz. végén kezdett ersödni a

román nemzeti öntudat, ami növelte már az

eredetileg is nagy számú román lakosságot

Nagybányán és környékén. 1891 február 17-

én román nemzetgylést tartottak, amelyen

azzal a követeléssel fordultak a Mveldési
Minisztériumhoz és a Magyar Parlamenthez,

hogy hivatalosan is ismerjék el a román

nyelvet és vallást (görög-katolikus). Tehát a

XIX. sz. utolsó évtizedében hosszú, több

évszázados hallgatás után felébredt a román

nemzeti öntudat, ami cselekvéshez vezetett.

Megalakult az ASTRA nev társaság, amely

a románok gazdasági, társadalmi és kulturális

képviselje lett.

1903 augusztus 3-án Nemzeti Közgylést

tartottak Nagybányán, amelyen mintegy 3000

küldöttség jelent meg Erdély minden részérl,

még a román államból, Vallachiából és

Moldáviából is. E gylés az egész államban

nagy visszhangot keltett és nagyban hozzájárult

a románok közéleti ügyeinek elbbreviteléhez,

mind nemzetiségi, mind pedig kulturális és

társadalmi téren. Több magyar értelmiségi is

támogatta a gylést és céljait, amit különböz
módokon kifejezésre is juttattak.

Ebben az idben, a XIX. sz. végén több

olyan kulturális és oktatási társaság alakult

amelyek a különböz rétegek egyre növekv

igényeit elégítették ki. 1834-ben megnyílt a

Kaszinó, amelynek könyvtárában több száz

kötetnyi könyv volt. 1861-ben megalakult a

Nk egyesülete, 1869-ben pedig megnyílt egy

irodalmi klub, amely 5000 kötetes könyvtárral

rendelkezett, és keretében egy költészeti kör is

mködött.

1892-ben a fiatal munkások önképz

kört alakítottak, 1900-ban pedig a Múzeum-

klub alakult meg, amely tevékenységének

eredményeképpen a Városi Múzeum 1904-ben

megnyitotta a kapuit. 1896-ban megalakult a

Festészeti Kolónia, amely hamarosan az egész

országban ismertté és elismertté vált. Ennek

hatására nyílt meg 1902-ben a Festészeti

Iskola, amelynek élén a kor legkiválóbb festi,

mvészei álltak, mint például Iványi-Grünwald

Béla. A század végén helyi újságok is

megjelentek. Az els ezek közül a "Nagybánya

és Vidéke" 1875-ben került napvilágra, ezután

pedig különböz, általában hetilapok jelentek

meg, 1903 és 1908 között.

Ekkor épült sok oktatási intézmény és

templom is. 1860-ban a Híd utcában megnyílt

a református iskola, 1891-92-ben megnyitotta

kapuit a Polgári Leányiskola, amely 1930-ban

a görög-katolikus egyház tulajdonába került,

akik megvetették benne a lábukat. 1886-ban

felépült a zsinagóga a Szombat utcában.

1896-ban felújították az István-tornyot, ami

egy villámcsapástól rongálódott meg. 1909-ben

felépült a görög-keleti katedrális.

Ugyanebben az évben gyulladtak fel az

els, elektromos árammal mköd lámpák

is, a Ganz-mvek jóvoltából. 1910-ben adták

át a városi vízellátó-rendszert, valamint a

telefonhálózatot.

Nagy erfeszítések eredményeképpen a

XX. sz. elején felépült a különböz kémiai

vegyszereket gyártó Phnix-gyár, amelyet

1920 után felújítottak valamint bvítettek.

A prizmagyár, a parkettagyártó üzem, a

festékgyár és a vas-és gépgyár is ebben az

idben épült.

A város lakossága egyre n, 1840-

ben már eléri az 5820 ft. A vallási

megoszlás a következ: 2224 római-katolikus,
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tartozó gyárak ügyeivel foglalkoztak. A királyi

kincstár tulajdonában lév bányák mellett volt

egy pár magán-bánya is, amelyek konkurráltak

a közbányákkal.

Az összes bánya a "Bányaszövetség"-

be tömörült. A • város gazdaságában a

bányák mellett egyre fontosabb szerep jutott

az iparosoknak és a kereskedknek. A
város népessége is egyre n; az 1750-es

népszámláláson 683 adófizett jegyeznek, ami

3000-3200 fs lakosságot jelent. 555 ház

van a városban, amikbl csak 48 épült

kbl, a többi fából. A képületek egy

része középület, mint például a városi tanács

épülete, a Sóhivatal, a Kincstár, néhány

egyházi épület. Voltak gazdag magánemberek

is, akiknek tulajdonában kház volt, mint pl.

Teleki vagy Haller. Az 1784 és 1787 évi

népszámláláson 766 házat, 958 családot és

3977 ft számláltak össze. A legtöbb család

római-katolikus, illetve református vallású volt.

A görög-keletiek összesen csak egy 120 fs
csoportot jelentettek, de számuk ezután egyre

ntt és a század végére elérte az 1005-öt.

Társadalmi és kulturális szempontból is

lényeges fejldés indult meg a XVIII. sz.

végén. 1796-ban alakult meg Nagybányán

a Magyar Szórakoztatási Társaság, amelynek

célja a magyar nyelv, és a még kialakulatlan

és fejletlen magyar kultúra támogatása. Ezzel

együtt mködött egy társadalmi célú társaság

is. 1797-ben két mkedvel színtársulat

alakult, az egyik magyar, a másik német

nyelven. Mindkét társulat folytatta mködését

a XIX. sz. folyamán is. 1768-as évi

dokumentok bizonyítják, hogy a városban

volt gyógyszerész is, aki egy magánlakásban

praktizált. Egy eredeti iratban a különböz

gyógyszerek árai vannak feltüntetve. A
lakosoknak természetesen nagy szükségük volt

e gyógyszerekre, különösen az 1742-43-as

nagy járvány idején, amely Nagybánya és

környéke lakosainak tíz százalékát követelte

áldozatul.

A XVIII-XIX. sz. fordulóján a város kitör

eredeti határán és messze azon túl kezd

terjeszkedni. Ekkor tervezik újra a Fteret, és

építenek új házakat. Több házat XV-XVI. sz-i

alapokra építenek. A városfal bástyáival együtt

lassan-lassan teljesen eltnik. Ebben a nagy

építkezési hullámban a régi István-templomot is

lerombolják. 1802-ben húzták fel a betonhidat

a Híd-utcában, 1836-ban pedig kikövezik a

Szatmár utcát.

Az 1848-49-es szabadságharc eredményei

Nagybányán és környékén is érezhetek voltak.

Ez többek között a jobbágy-adó eltörlését,

és egyenl polgárjogot jelentett. A Partium

városaiban - Nagybánya is idetartozik -

gyorsan terjedt a forradalmi láz. Az 1848

március 24-i gylés elfogadta a forradalmi 12

pontot. A város önkéntes rendröket verbuvált.

Kossuth Lajos, a forradalom vezetje megkapta

a tiszteletbeli polgár címet. A forradalom és

a szabadságharc bukása után Nagybányának

is állnia kellett a következményeket. Több

felkel és harcos, akikre halálos ítéletet róttak

ki, menedéket és búvóhelyet talált Nagybánya

polgárai között.

A XIX. sz-ban jelentsen megváltozik

a közigazgatás. Folyamatosan újítják és

modernizálják a szabályokat, az elírásokat.

1844-ben nyílik meg a városi rendri

fkapitányság, 1846-ban a városi bíróság,

1852-ben az árvaságügyi hivatal, 1853-ban

a könyvvizsgáló hivatal, 1885-ben pedig

az iparosok ügyével foglalkozó hivatal. A
politikai események eredményeképp 1876-

ban Nagybánya - az állam többi városához

hasonlóan - elvesztette szabad városi jogát és

ezzel járó kiváltságos helyzetét, és a Szatmár

megyei vezetésnek lett alárendelve.

A gazdasági élet is fejldik lassan,

de biztosan, beillesztve ezzel a várost

a kapitalista társadalomba. A bányák

irányítására új vezetség alakult, a

"Legfelsbb Bányavezetség", amely felváltja

az elz szervezetet. 1858-ban új hivatal

alakult, Bányafigazgatóság, amelynek néhány

szomszédos megyében is nyílnak kihelyezett

tagozatai, bányakutatás céllal. Néhány

bányában már ekkor használnak gzgépet.

1880-88 között jelents összegeket fektetnek

elavult felszerelés felújítására, Ausztriából,
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volt. 1604-ben és 1607-ben 675 adófizet

családot jegyeztek, azoknak a családoknak a

száma, akik nem fizettek adót kb. 100-125,

összesen tehát kb. 3200 lakosa volt ekkor a

városnak.

Nagybánya közigazgatását vizsgálva azt

Iájuk, hogy a város szabad, önálló vezetési

testülettel rendelkezett. A városi tanács élén állt

a fbíró, akit a város lakói évente választottak,

de meg lehetett hosszabbítani a kinevezését.

t 12 esküdt segítette munkájában. 1583-ban

rajtuk kívül még két konzul is állt a fbíró

rendelkezésére. 1658-ban e tisztségek mellé

megválasztottak egy 60 fs testületet "Népi

esküdtek" néven, akiknek különleges feladataik

voltak, mint pl. a szlsök adminisztrátora, a

sörfzk adminisztrátora, 2 bíró, akik az évi

vásár ügyeiben hoztak döntéseket; az órások

képviselje; a városkapuk kulcsainak rzje.

A város négy kerületre volt felosztva: az

els kerületbe tartozott á Ftér, a Szatmár utca,

a Krös utca, a Felsbányái út, a Sellyien

utca és a Rák utca. A harmadik kerület a

Szombat utcából, a Vár utcából, a Magyar

utcából és a Szt. Miklós utcából állt, a

negyedik kerülethez pedig a városfalon kívül

végzd utcák, az ott lév területek és épületek

tartoztak, élükön Felsbányával, ami bizonyos

idszakokban közigazgatásilag Nagybányához

tartozott. Egy 1643-as feljegyzés szerint a város

lakosainak száma elérte a 4000 ft. A lakosság

etnikai összetételét a születési könyvek alapján

lehet megállapítani, ahol jelölték a vallást is.

A római-katolikusok 1691-ben kezdték írni

a születéseket, a reformátusok 1706-ban, a

görög-keletiek pedig csak késbb, a XVIII. sz.

folyamán.

Újkor

A XVII. sz. utolsó évtizedének eseményei

azokban a véres harcokban foglalhatók össze,

amelyek akkor törtek ki, amikor a Habsburg
birodalom katonákat sorozott a törökök

kiverésére, akik 1526-ban nagy területeket

foglaltak el az Osztrák-Magyar Birodalom

határain belül. Most pedig, mikor már

vonulnak ki az országból, mindenhol véres

csaták formájában hagynak nyomokat maguk

után. Az osztrák seregek a törököket kergetve

1658-ban elérnek egészen Máramaros megyéig,

és a f céljuk kikergetni ket Erdélybl is.

Ezzel együtt azonban az osztrákok elfoglalják

Máramarost, és ez a sors fenyegeti Erdélyt is.

A katonák nagyszámú jelenléte a gazdasági

helyzet romlását vonja maga után. Sok

paraszt a hegyekbe menekül. Ezenközben

megalakulnak a felkelk csapatai is, a

kurucok, akiknek vezetjük, Wesselényi és

társai a Habsburgok elleni harcra készülnek.

Ez a tevékenység érezhet Nagybányán és a

közeli falvakban is.

A város vezetsége aktívan támogatta

II. Rákóczi Ferencet, a felkelk vezetjét,

amikor 1703-ban a Tisza mellett kihirdette

a felkelést. 1703 augusztusában az osztrák

kormány katonai erket küld a városba,

figyelmeztetve a városi tanácsot Monarchia-

ellenes tevékenységére. Pintea Galigor, az

egyik legismertebb felkel a "Magyar kapu"

mellett vesztette életét néhány társával együtt.

Nagybánya lakói titkos harci segítségen kívül

széleskören támogatták a harcosokat, pénzzel,

élelemmel és mindenféle szükségleti tárgyakkal

látták el ket. A Szatmári Béke után (1711

április 30.) IV. Károly elismerte és 1712

június 24-én írásban megersítette a város

hagyományos eljogait.

E drámai események közepette is

Nagybánya és Felsbánya bányái teljes

kapacitással termelik a nemesfémeket, aranyat

és ezüstöt. A XVIII. sz. közepéig a bányák

az Országos Bányafelügyelség hatáskörébe

tartoznak, amelynek a központi irodája

Kassán található. 1748-ban azonban külön

a helyi bányák irányítására nyitnak egy

irodát Nagybányán, amely a királyi kincstárhoz

tartozik. A Pénzverdét 1734 és —39 között

újjáépítették, majd 1782-ben kiszélesítették és

felújították, ekkor nyerte el mai formáját is. Ma
az épület a megyei múzeumnak ad helyet. A
Pénzverde is a Bányafelügyelség hatáskörébe

tartozott. A bányákhoz külön bíróság tartozott,

ahol csak a bányákkal illetve a hozzájuk
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bányákat és a pénzverdét Herberstein és

társa, Liszibon bérlknek. Mivelhogy minimális

összeget fektettek a bányákba és ugyanakkor

maximálisan kihasználták azokat, elbb-utóbb

be kellett szüntetni a mködésüket. E sajnálatos

dolog késztette Bethlen Gábort, Erdély urát

arra, hogy 1620-ban megszüntesse a bérleti

szerzdést és a bányákat a vezetségnek adja

át. Az akkori dokumentumok szerint már csak

három bánya mködött.

A bányászok technikai felszereltségét

illeten elmondható, hogy a XVII. sz. közepéig

csak kezdetleges, primitív szerszámokkal

dolgoztak, mint vés, kalapács, fúró, és

faggyúlámpával világítottak. Ettl az idszaktól

kezdve lporral robbantották a bányajáratokat.

Tudomásunk van egy gyárról, ahol 1650-ben

kezdtek lport gyártani. A kibányászott fémeket

fasíneken juttatták fel a bánya kijáratához,

ahonnan emelk segítségével hozták felszínre,

majd brzsákokban, talicskákon szállították

a nyersanyagot az rlbe, onnan pedig

az olvasztóba. A XVII. sz. közepén két

olvasztókemencérl tudunk. A fém egy

része pénzverdébe került, ahol pénzérméket

készítettek belle. 1631 márciusától 1632

februárjáig 12046 aranytallért és 29866

ezüsttallért vertek Nagybányán, a kisebb

pénzérméket nem említve. A bányákban, az

öntödékben, a pénzverdében és az ezekhez

tartozó gyárakban 426-an dolgoztak összesen.

Rajtuk kívül jobbágyokat is foglalkoztattak,

akik a törvény szerint kötelesek voltak

minden évben meghatározott napot itt dolgozni.

Ebben az idben 5 falu volt Nagybánya

körül, amelyek lakosai jobbágyok voltak, akik

bizonyos mennyiség közmunkával tartoztak a

városnak.

A bányák szép hozamán kívül Nagybánya

élvezhette még mindazt a hasznot, amit például

a malmok, vagy a sörfzk hoztak. írásos

bizonyíték van arról, hogy már a XV században

volt Nagybányán egy malom, 1553-ban már

kett, majd 1639-ben háromra ntt a számuk.

Kukoricát és különböz gabonákat röltek

bennük. A XVII. sz. elején Borpatakon nyílt

egy "Sörfz ház". A város nyugati részén,

a hegy oldalában gyümölcsösök és szlsök
húzódtak. Mindez nagy bevételt biztosított

a városnak, ahogyan az a XV-XVII. sz-i

okmányokban látható. Az ültetmények közül

gesztenyefák magasodnak ki, amelyek termését

egész Erdélyben árulták, és különösen a

nemesek valamint a tisztviselk szerették meg
nagyon.

1658-ban, amikor a török-tatár seregek

betörnek Erdélybe, a város vezetsége elrendeli

hogy minden szerdán külön imádságot kell

mondani a templomokban Nagybánya és

lakosai épségéért. Ennek ellenére 1660-ban

Ali pasa seregei Nagyváradból betörnek a

térségbe, és több falut elfoglalnak. Mindent,

ami az útjukba kerül felégetnek vagy más

módon semmisítenek meg. Ez év nyarán 10000

arany dinárt követelnek Nagybányától annak

fejében, hogy nem pusztítják el a lakosságot

és nem foglalják el a várost. A város

vezetségének nem volt választása, engedtek a

követelésnek és kifizették a hatalmas összeget,

amit a lakosoktól kölcsönöztek. (E kölcsönt

csak 1737-ben tudták visszafizetni.)

A török fenyegetés elmúltával még
mindig maradt a város számára pár nehéz

próbatétel. 1661-ben az osztrák királyi

tábornok, Montecuccoli 125 németet küld

a város védelmére. 1664-tl, a Vasvári

békeszerzdés értelmében Nagybányát állandó

német felügyelet alá vonják. 1672-ben

Cobb, osztrák királyi tábornok parancsára

felrobbantják a városi erdítményrendszer

egy részét. 1641-ben felújítják a városi

vízellátórendszert. 1662 április 26-án ers

földrengés sújtja Nagybányát.

Nagybánya lakosságát illetleg az els

olyan népszámlálás, amelyrl tudomásunk

van, 1569-ben 376 adófizet jobbágyot és

részes bérlt számlált. Az akkori körülmények

tudatában azonban ennek a számnak a

négyszerese, mintegy 1504 lakos jöhet

számításba. Ehhez még hozzá kell adni azokat

az iparosokat, kereskedket, tisztségviselket

akiket nem jegyeztek fel ebben az okmányban,

ami kb. 1000 ft jelent. Tehát Nagybánya

lakosainak száma a XVI. sz. végén kb. 2500
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Erdély a vándorló törzsek és népek

fútvonalává vált. Az itt átvonuló, más

országok felé tartó, hosszabb-rövidebb ideig itt

tartózkodó gótok, hunok, avarok és gepidek is

hagytak nyomokat maguk után. A legutóbbi

ásatásokon derült ki, hogy ezek a népek több

erdélyi faluban is tartózkodtak átvonulásukkor.

Erdélyi falvak és folyók nevei azt bizonyítják,

hogy a VII. században szlávok települtek itt

le. A vándorló népek rajta hagyták jelüket az

e térségbe késbb érkez magyarok, románok

és németek civilizációján.

A 896-os évi magyar Honfoglalás, illetve

valószínleg a XI-XII. sz-i magyar hódítás

után Erdélyben is kialakult a megyékre

való felosztás. Ettl az idtl kezdve van

írásos dokumentáció Szatmár megyérl, ahova

Nagybánya is tartozott. Az 1181-es évtl fogva

e dokumentáció viszonylag gazdag.

A középkor elején az itt él
lakosság állattartáson és földmvelésen kívül

fémbányászattal is foglalkozott - aranyat,

ezüstöt és valószínleg rezet bányásztak.

Kereszthegy és Veresvíz környékén találtak

elhagyott bányákat, az ket környez
sziklákban pedig kötélnyomokat, amik

segítségével húzták fel a kitermelt ércet.

A magyar és az erdélyi bányakorszak II.

Géza idejére (1141-1162) dokumentálódott,

aki engedélyezte, hogy német-szász törzsek

telepedjenek le Erdélyben, akik néhány mai

város alapítói lettek.

Nagybányát legelször egy 1327-es évi

iratban említik, Károly Róbert uralkodása

idején (1308-1342), itt még "Zazarbánya"

néven. Két év elteltével a várost

már "Asszonypatakjá"nak hívják. 1411-ben

Zsigmond király szerzdésben kötelezi magát
arra, hogy nemcsak a két várost, hanem a

bányákat is, "aranyat, ezüstöt, és a pénzverde

használatát" a szerb uralkodónak átadja. Innen
tudjuk, hogy 1411-ben már volt Nagybányán
pénzverde. Több száz éven keresztül vertek

itt arany és ezüst pénzérméket, szakértk
szerint nagyon jó minségben és magas
szint kivitelezésben. Egy 1433-ból származó
okirat szerint ebben az idszakban egész

Magyarországon csak négy helyen vertek

pénzt; Budán, Kassán, Körmöcbányán és

Nagybányán.

Középkor

A középkor folyamán a város egyre

fejldött. Legtöbb lakosa iparral foglalkozott. A
társadalmi és a gazdasági támaszt a kereskedk

és a kézmvesek jelentették. Kolozsváron,

Brassón, Hermanstadton és Bisztritzen kívül

Nagybányán alakultak elsként foglalkozás

alapján dolgozói szervezetek, céhek az iparosok

és a kézmvesek között is. A városi irattárban

gazdag anyag található ezekrl a szervezetekrl

már a XV. sz.-tól kezdve. Sok adat van a fa-

és kmves szakmákról, szcsökrl, szabókról,

mészárosokról, fazekasokról és céheikrl. Több

szakember mvészi hajlammal rendelkezett,

fleg a pénzverk, az arany-és ezüstmvesek.

Sokan közülük részt vettek a város vezetésében

is, így képviselve a lakosok érdekeit. Néhány
szakember szakértésének, jó munkájának híre

elért a város határain kívülre is, már a XV.
sz.-ban. Egy aranymves például, Bánfihunyadi

János 1606-ban elhagyta a várost, és külföldre

vándorolt. 1613-tól kezdve Londonban élt,

ahol felhagyott az aranymvességgel, és a

tudományoknak szentelte életét. 1648-tól a

Gersham-college-ben tanított.

íme néhány céh, alapítási éveikkel:

XV. század: Szabók céhe 1412; Szcsök
céhe 1479;

XVI. század: Mészárosok céhe 1506;

Fazekasok céhe 1569;

Lakatosok céhe 1572; Cipészek céhe 1581.

A XVII. században többek között a

következ szakmák képviseli szervezdtek
céhekbe: kfaragók, fafaragók, kádárok,

patkolókovácsok, késgyártók, képfestk, pékek
és bádogosok. A szakemberek egy része az
uralkodó rétegek számára dolgozott, a nemesek
udvaraiban, kastélyaiban is lakott.

A XVI. sz. utolsó évtizedében Nagybánya
és környékének tulajdonjoga a Báthory
család kezébe kerül, akik bérbeadták a



9

A VÁROS
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

Topográfiai felépítés

Nagybánya kb. 200 méterrel fekszik

a tengerszint felett. A város területe a

középkorban nem haladta meg az 1 kmt,

mára azonban többszörösére ntt és Máramaros

megye székhelye lett.

Fejldését elssorban a Szamos folyónak

köszönheti, amelynek völgye keleten csak 5 km
széles, de nyugat felé haladva egyre szélesedik:

Nyugatról az Avas-Gutin-Cibles hegyek, délrl

pedig a Priszaka-Perzsnye-Preluka hegyláncolat

öleli körbe a folyót.

E hegyek lábánál fekszik Nagybánya ódon

gótikus épületeivel, mint a középkor egy kis

darabja.

A várost körülvev hegyek régi vulkáni

kitöréssel keletkeztek. A Nagybányához

legközelebb fekv hegy, Rozsály, 1307 méter

magas, és az év legnagyobb részében hó fedi.

Ez a láncolat fenséges hangulatot kölcsönöz a

városnak, és ezenkívül a klímára is hatással

van. Nyáron nincs nagy hség és a téli

hónapok is kellemesek.

A várost átszeli a Zazar folyó. A folyó

a Gutin-hegyben ered, s mieltt a városba ér,

számos patak gyarapítja a vizét.

A Nagybánya körüli közlekedés rendezett

és kényelmes. A XIX. század végén a vasút

már elért Szatmárig, majd a XX. század elején

Désen keresztül Kolozsvárig, összekötve így

Nagybányát Erdély többi megyéjével. A II.

Világháború után pedig a légiforgalom is

megindult Bukarestig.

A város történelme
//

skortól a kora középkorig

Nagybánya sorsa több száz éven keresztül

a területén lév bányáktól függött. Ezek

mködése határozta meg a város gazdasági,

társadalmi és kulturális fejldését, valamint

nekik köszönhet az is, hogy már a XIII.

században Nagybánya megkapta a városi címet.

A bányák mellett a különböz kézmves
iparágak és a kereskedelem is formálta a

lakosság arculatát.

A régészeti ásatásokból és a történelmi

kutatásokból ma még nem tudják pontosan

megállapítani, hogy mikor kezddött

Nagybányán a letelepülés, de építkezési céllal

végzett földmunkák alkalmával talált leletek

arra utalnak, hogy már a bronzkorban (i.e.

800-1800) éltek emberek a mai város területén.

Számos, ebben az idben készült szerszám,

illetve különféle kézmves eszközök kerültek

a felszínre. Találtak több olyan használati

tárgyat, st gyrket is, melyek eredete a

vaskorszakra (i.e. 800-i.sz.100) nyúlik vissza.

A II. sz. elején, mikor a rómaiak elfoglalták

Dákiát (101-106), a hódító seregek elkerülték

Nagybányát, és ezért az ott él dákok és

más törzsek békében élhettek tovább. Még
kereskedelmi kapcsolatokat is kötöttek az

elfoglalt területek lakosaival. Ma még nem
tudják pontosan mennyi ideig tartott ez az

idszak.

A népvándorlás idején (IV.-VII. század)



Dávidovits Mose által összegyjtött anyag szolgált alapul, a monostori

halottak listáját pedig a Bné-Brak-i Lax Izrael (Túli) és az asdodi

Grünfeld Emánuel (Manó) állította össze. Mindannyiuknak szívbl

köszönjük munkájukat! Az anyag összeállításának feladatát Grünberger

Pinchász (Pinye) barátunk oldotta meg nagy szakmai hozzáértéssel,

nem kímélve idejét és energiáját, s így a könyv kiadásában f szerepe

volt. S végül, de nem utolsósorban köszönetünk és hálánk illeti

Frank Jonatánt és feleségét, Miriamot, akik aktív részesei voltak a

munkának, és oly szokszor rendelkezésünkre bocsájtották házukat a

heti gyléseink alkalmával.

Ennek a könyvnek a célja tehát, hogy kiegészítse az els könyv

anyagát, amelyet — mint azt már említettük — a megboldogult Stern

Naftali rabbi szerkesztett, valamint, hogy örök emléket állítsunk

közösségeink halottjainak, valamint azoknak a vallási, közösségi

és gazdasági szerveknek, amelyek valaha a kehilák keretein belül

mködtek.

Drága barátaink! Több mint ötven év telt el a világtörténelem

legkegyetlenebb és legborzasztóbb tragédiája óta. Ez a nagy

idkülönbség megnehezítette munkánkat, mégis, a sok akadály

és nehézség ellenére is minden tlünk telhett megtettünk, hogy

minden adat és részlet pontos legyen. Ha ennek ellenére bármilyen

pontatlansággal találkoznának a könyvben, elre is elnézésüket kérjük.

Kellemes kötelességem köszönetünket tolmácsolni e könyv

lapjain szervezetünk díszelnökének, Weiss Zoltánnak és feleségének,

Gizellának, a támogatásukért és azért a nagyvonalú anyagi segítségért,

amely a kiadások felét fedezte és amely nélkül nem tudtuk volna kiadni

a könyvet. Úgyszintén nagy hálánk illeti Krausz Szimcha New-York-i

rabbit (a megboldogult háráv Mose Áron Krausz nagybányai rabbi

unokáját), aki a "Young Israel of Hillcrest Inc." rabbija, és aki szintén

tekintélyes összeggel járult hozzá a könyvkiadás költségeihez.

Hálánkat és köszönetünket tolmácsolom Klein Dudinak és Mose
Jarkoninak (Grün Misu) az Egyesült Államokba, köszönet illetti, ama
izraeli egyesületi tagoknak is, akik anyagi segítséget nyújtottak. S nem
felejtettük el természetesen azokat a kedves barátainkat, szervezetünk

tagjait sem, akik megrendelték a könyvet és elre kifizették annak az
árát, így járulva hozzá a költségekhez. Isten áldja meg mindannyiukat!

Tel-Aviv, 1996. junius

Mern Cvi (Moskovits)

szerkesztbizottság elnöke
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ELSZÓ
Nagybánya és környéke mártírjainak emlékére a megboldogult

Stern Naftali rabbi szerkesztett egy emlékkönyvet 1976-ban. Eme
könyv kiadása óta egyfajta elégedetlenséget, st, fájdalmat érzünk

amiatt, hogy nem tettünk eleget ama négy kehilánk emlékének

megörökítésére, amelyek olyan kegyetlen módon semmisültek meg,

és hogy van még bven mit elmondani azokról is, akik az els

könyvben szerepelnek, és persze azokról is, akik neve ott nincs

megemlítve.

Néhány évvel ezeltt döntött úgy a vezetség, hogy magára

vállalja e nemes feladatot, és összegyjti azoknak a nevét, akik

Istenért áldozták életüket, valamint, hogy az akkori zsidó közösségek

tartalmas életérl és mködésérl is gyjt össze anyagot. A cél,

amelynek érdekében döntöttünk egy második emlékkönyv kiadásáról

az volt, hogy kipótoljuk a Vészkorszakban elpusztultakról hiányzó

adatokat, valamint, hogy a megsemmisült közösségeknek állítsunk

örök emléket.

Nehéz szívvel, de kötelességünk teljes tudatában kezdtünk hozzá

munkánkhoz. A feladat nagyon nagy volt, de az utunkban álló akadályok

sokszor nagyobbaknak tntek. Sok kérdés lebegett a szemünk eltt,

mint pl. hogy vajon össze fogunk-e tudni gyjteni egy könyvnyi anyagot,

hogy vajon a sok elmúlt év nem feledtetett-e el sok mindent, ami végül

a könyv minségének rovására mehet, és hogy vajon még idben

meg fogjuk-e tudni jelentetni a könyvet.

Legelször is a Vészkorszakban elpusztultak nevét kezdtük el

összegyjteni. Ezt a munkát Grünfeld Cvi (Hermus) végezte az elmúlt

öt éven keresztül.

Éjt nappallá téve, nagy odaadással dolgozott az anyag

összegyjtésén. A nagysomkúti mártírok nevét a megboldogult Farkas

Alexander (Cálku) gyjtötte össze, aki a somkúti képvisel volt

a szervezet vezetségében. Alexander életének egyik legfontosabb

munkáját látta ebben a feladatban s ezért egész idejét és energiáját

ebbe fektette, még betegen feküdve is. Nagy szívfájdalmunkra,

Alexander nem érhette meg, hogy munkájának gyümölcsét meglássa.

Emléke legyen áldott!

A felsbányái mártírok névsorának összeállításához a netaniai
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A Szerkeszt elszava

Mieltt magamra vállaltam volna egy a Nagybánya és környéke (Somkút, Monostor és

Felsbánya) zsidó hitközségeinek emlékét megrz könyv szerkesztését, sokat haboztam,

hiszen tudtam, hogy az adott körülmények között nemhogy nem lesz teljes és tökéletes ez

a könyv, de még csak a teljességet megközelíteni is nagyon nehéz lesz. Hiszen eme szent

közösségek elpusztulása óta több, mint félévszázad telt el, és ezért az ket érint történelmi

adatok nagy része már régen a feledés homályába merült. A Vészkorszak túléli közül is

már nagyon sokan eltávoztak az élk sorából, emlékeiket pedig magukkal vitték a sírba. Azok

pedig, akik még életben vannak, már nem rendelkeznek megbízható emlékezképességgel,

emlékeik, ha nemis felejtdtek el teljesen, igen-igen megkoptak, elhalványultak.

Végül mégis magamra vállaltam eme szent és nemes feladatot, különösen, mikor

láttam, milyen odaadó emberek vesznek körül, akik készek idejük és energiájuk nagy

részét a munkának szentelni. Mindegyikük a saját maga területén példátlan szorgalommal

és lelkesedéssel láttak neki a munkához, melynek célja az volt, hogy legalább egy kis

részt megörökítsünk a következ generációk számára eme közösségek tagjainak életébl

a hitközség megalakításától kezdve a mindent elpusztító Vészkorszakig.

Mikor elkezdem az emlékkönyv szerkesztését, csak nagyon kevés anyag állt

rendelkezésemre. Természetesen felhasználtam az elhunyt Stern Naftali rabbi könyvét

"Nagybánya és környéke szent embereinek emlékkönyve", amely 1976-ban jelent meg
írógéppel írva. Ebbl a könyvbl elssorban a hitközség elöljáróinak az életrajzi adatait

használtam fel. Nagybánya és környéke tórái és szellemei életérlmár több ideje volta kezembe
anyag, abból a munkából, amelyet több éven keresztül gyjtöttem könyvem "Erdély bölcsei"

számára. Ez az anyag is bekerült eme könyvbe, természetesen a megfelel rövidítésekkel és

módosításokkal. Sajnos azonban az összes létez anyag sem volt elég ahhoz, hogy egy, a
közösség színes és változatos életétbemutató könyv világot lásson, amiben szó van a hitközség

tevékenységeirl, mint autonóm szervezet, vezetirl, szellemi és társadalmi intézményeirl,

az imaházakról, a jótéteményei, ill. adományozással foglalkozó szervezetekrl, valamint a
kereskedelmi és gazdasági életrl.

S ekkor kellemes meglepetés ért. A könyv szerkesztbizottságának tagjai minden tlük
telhettmegtettek azért, hogyelegendmennyiség, színes és változatos anyagotszerezzenek
az emlékknyv számára. Több barátunk látott el minket apróbb, érdekes részletekkel a
közösségek életérl. Kiderült, hogy félelmeink ellenére akadtak olyanok, akik fel tudtak

eleveníteni több érdekes részletet a Vészkorszak eltti és utáni idkbl. Elbeszélgettünk velük,

s feljegyeztük szavaikat. Lassan- lassan össze ált a kép, ki tudtuk pótolni a hiányzó adatokat.
Voltak, akik Nagybánya gazdasági életérl tudtak teljes képet alkotni, a külöböz foglalkozások
alapján. Úgy tnik, hogy sikerült a város majdnem összes családfenntartójáról információt
szereznünk. Szerencsénk volt, hogy mintegy nyolcvanan vették a fáradságot, és lejegyezték
írásban személyes történeteiket, megpróbáltatásaikat, élményeiket. Természetesen eme
személyes történetek szintje írójuk tehetsége szerint változik. Legnagyobb részüket magyarról
fordítottuk le, és sokat egyesítettünk, hogy elkerüljünk ismétldéseket.

Röviden tehát, eme könyv messze nem teljes. Másrészrl azonban teljesebb, mint ahogz
azt a munka megkezdésekor gondoltam volna. Van benne sok "lyuk", melyeket nem sikerült
tartalommal megtöltenünk. Sajnálattal említjük meg a messze nem kielégít leírásokat Somkút,
Monostor, Felsbánya, és a kisebb falusi közösségek életérl és tevékenységérl, amelyek ’a

hiányzó adatok miatt nem lehettek teljesek.

Jichák Joszef Cohen



TARTALOM

A szerkeszt elszava 6

Elszó 7

Nagybánya — a város 9

A nagybányai közösség 17

A hitközség és szervezetei 23

Dávid megemlékez zsoltára. 37

A cionizmus 41

A gazdasági élet 45

A családok története 51

Nagysomkút hitközsége 97

Felsbánya községe 100

Szamosveresmart községe 102

Kápolnok Monostor hitközsége 103

Remetemez hitközsége 105

A shoá idején 107

A nagybányai sorozó központ 115

Nagybánya zsidók nélkül 131

Eredeti újság cikkek 1944- bi 135

Eichmann per 143

Emlékek a shoából 163

Emlékek a shoából, angolul 255

A shoa után 263

A szervezet mködése Izraelben 267

Jád Vásém 271

Az emlékmvek (Nagybánya, Nagysomkút, F. Bánya, K. Monostor)....275



SZERKESZT:
ICHAK JOSZÉF KOHÉN

SZERKESZT BIZOTTSÁG :

GRÜNFELD HERMÁN (HERMUS)
MERN (MOSKOVITS) ZVI

GRÜNBERGER PINHÁS (PINIE)

FRANK MIRYÁM
FRANK JONÁTÁN

Fordító: GÁBOR ZITA

Minden jog fentartva a kiadónak, 1996

Irgun Jocze Baia Maré (Nagybánya) b'Israel

P.O.B. 5772, Herzelia, 43100

Tel. 03-6191573 - 09-9504168

Friedmann Lipe könyvnyomdája Bné-Brák,

R. Akiva 106, P.O.B. 3051, Tel. 03-6195550



A pusztulásba vezet út...



0(<
c

r

0'
D
0
0'
Cfl

<MM •

CL
0'
7T
0

o *Jw tO
• «

> > ?
< *7 5
©
«*•§ O
<|i 3
Cs Jf
ft

S
QB
N

<< ®-
• FT
zr ®
p- OD

N ,£03
*<
ST
P-
N

-J -J— o 35 O Cl C< C
cd oo *j d: üi

r r o
tik. co

> >
N C.

P^
X- **
o t?
03 3“ Q.
-t n
C <9

o* ®

3 c-
- ír
p. o»
r- ST
C P-
a n

P

2 > >
<£ 0 o
3 3 -

C« 3 &
< sr ©*
a í t

p o
r* —
O v<
3 7
p X*

P
CB
C-o

> > > §r
- ^ N 2

*< 5

3 < £ 5

£
53 o

£ 3 g“3

2.3 Z'»< ® s.— 3- p
3 p- 2 .^ N a
3* P f
N P
O
c

3
P
03
«<
FT
P»
2
o_

vT

X
P

X
c
a

>
cr
3"'

O;

Sí
<
p.

a
3*
P*
N

otoooootoxooo: *0OW^UW-C©®^ sscnrf^

> >

is
C* p
3> 3
© 05
tt £
3 rC
O C
a a

© sr
3 ®
3- 3

® 0
3 3

> > t-1 >
0

3 vr* O: X*
F 2' < CX o *—

O* c*IP HT
-- «* i^T
— © 57 P3 2 P- CL
? 3 2 ©
C*T3 P r

P8 5“*

§ 3^.
« p

> > > >
3 cs í
P-03 ^ SL
-i — 0 r*

:tS2:
íííf"1 z, C
O » C
® £
3
C*

8
c
3

p ®
r E

s- ® •

1 «• sr03 ^
0**3

*0 6,

2 3y

< > >
N N

FT P o
p -I

P P $T
<r 3 O
©"si 2-

sT o ©
a x
3 ®a ®
03 3
03 ~
VI sL
® oX 3

a
o

c
x
e*
®

O

toc toc
Üt

to to

X w
te

to
CD CD
CD X
• •

> f >
* -3' <

2T^S
_ " ®

>>g>g

o
*í

®*

v;

r»-

C

< < 3
® ?‘

,

H-
* c ©2*3
= Iv C'

• s
4- ©

Fi
£ =
®*

Ví

3 N

to to
cs O— o
• *

> > s > >
3 t* ® •“ 3* m
2 ^ N 2 p ^W mr 2 O
o* » P* C* 2 -C5
3 N ®3 = 3 3

3 v< —
P x— O

—
-J _•

w
0"<

® ^
< c— -I

CD

>
3*
n*

X
N
r»
c

®

3 O 3
»-s **

.

03 -
2:^
?
X

N
C

to to

ül

to to

u

*?>
5 x X

X

SS «'

to to to to

to — O CD
« « • •

I > > > > %
x x C£

to

pc

> r
N 5

-• 5 s £. C ©
© *' - S r-'
3 n 3* 3 3
" F* N •" P

3
t+X
0
Mi

3

C
>.*

r:
y
jr
o

fb
© 3

x C£ X- D <
2 f r © ; o. c
3 p 2 3 v< e*

te

-1

>
<
c

- z ® 3 ^
5 3 ©0 ct'

X 3 V- 3

= a<g5r
2: S- 1 1 r

9T 3
0*
00

XX N 3
®

— C
y 3

X"
00

X

c*

ts>»

p

N

.• .avf->T»
Vj

'

r*''

\ OO\ frvm
^,s\ OO
%! •• t> >

I



EMLEK KÖNYV

NAGYBANYA
NAGYSOMKUT * FELSBÁNYA

KÁPOLNOK MONOSTOR
• •

ES KORNYÉKÉ

ZSIDÓSÁGÁNAK TRAGÉDIÁJÁRÓL

TEL-AVIV, 1996





*PX^-f

97 - 2496


